
Takster for indlandsopkald 
4 Opkaldsgebyr Minutpris

Opkald til fastnetnumre 0,99 kr. 0,19 kr.
Opkald til mobilnumre 0,99 kr. DKK 0,89

2.  Minimums kontraktbeløbet for bindingsperioden på 6 måneder med ACN bredbånd og telefon (10Mbps) er 1.483 kr., med ACN bredbånd og telefon (20Mbps) er det 1.633 kr.

ACN Bredbånd og Telefon - ACN Call - Danmark
Priserne er vist i kr. inkl. 25% moms. Gældende fra 13.03.2019

ACN bredbånd og telefon ¹ Månedsgebyr 
2

ACN bredbånd og telefon (10Mbps) 
3 214 kr.

ACN bredbånd og telefon (20Mbps) 
3 239 kr.

1. ACN bredbånd og telefonservice inkluderer gratis leje af et højhastighedsmodem.

Aktivering 100 kr.

3.  Dette er den maksimale hastighed, du kan få på din linje.

Telefonordninger Månedsgebyr 

ACN Call 0 kr.

Dag/tidspunkt

Mandag-søndag hele dagen

Mandag-søndag hele dagen

4.  Alle opkald beregnes pr. minut. Der gælder et opkaldsgebyr for både gennemførte og ubesvarede opkald.

Salgs- og leveringsbetingelser Engangsgebyr

I forbindelse med bestillingsprocessen vælger du en Gør-Det-Selv-installation, men senere (før serviceaktivering) anmoder du om teknikerassistance til installation af ACN Bredbånd og Telefon-

service.

Teknikeren vil:

- Installere et multistik inklusive 10 meter kabel (du vælger selv placering)

- installere et splitter-filter

- installere et HS-modem

- teste xDSL-forbindelsen

Første konfigurering og levering 99 kr.

Gebyr for nummeroverførsel 99 kr.

Godt-i-gang installation 959 kr.

I forbindelse med bestillingsprocessen kan du anmode om teknikerassistance til installation af ACN Bredbånd og Telefon-service i stedet for en Gør-Det-Selv-installation.

Teknikeren vil:

- medbringe højhastighedsmodem

- Installere et multistik inklusive 10 meter kabel (du vælger selv placering)

- installere et splitter-filter

- installere et HS-modem

- teste xDSL-forbindelsen

Falde tilbage installation 1.595 kr.

ACN Bredbåndspakken kommer med en 6 måneders startkontrakt. Hvis du opsiger aftalen inden udløb af denne startperiode, skal du betale 

de resterende månedsgebyr for din bredbåndspakke.

ACN forbeholder sig ret til at ændre disse priser.

ACN Danmark A/S

Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København, Danmark

CVR 24212572, MOMS: DK 2421 2572

Postadresse: Postboks 1850, 2300 København S., Danmark 1/2



Priserne er vist i kr. inkl. 25% moms.

Alle opkald beregnes pr. minut. Der gælder et opkaldsgebyr på 0,99 kr. (inkl. moms) for både gennemførte og ubesvarede opkald.

ACN Bredbånd og Telefon - ACN Call - takster for udlandsopkald

ACN Danmark A/S

Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København, Danmark

CVR 24212572, MOMS: DK 2421 2572

Postadresse: Postboks 1850, 2300 København S., Danmark 2/2


