
ACN abonnement og ekstra serviceydelser

Gældende fra 13. juni 2022

ACN fastnetabonnement Pr. gang Månedsgebyr

ACN fastnetabonnement, inkl. fast forvalg, 6 måneders bindingsperiode*** - 202.50

ACN ISDN2 abonnement, inkl. fast forvalg, 6 måneders bindingsperiode**** - 215.00

Rabat på Fastnet ved samtidig Bredbånd på samme kobberlinje 45

Gebyr for kontraktbrud (indenfor de første 6 måneder) 200

Nummerændring 475

Flytning til anden adresse med nuværende linje fra TDC 475

Henvisning i tre måneder 0

Forlænget henvisning i 1 måned 312.5

Forlænget henvisning i 3 måneder 750

Pris pr. henvisning efter 3 måneder 1.88

Teknikerbesøg dagtid 495 + 200/halvetime

Montering af ekstra telefonstik (3-polet), inkl. teknikerbesøg dagtid 820

Overførsel til ISDN2 abonnement 450

Ekstra nummer (kun ISDN2) 0 8

Ændring fra ISDN2 til fastnetabonnement 450

Genåbning af forbindelse der har været lukket på grund af manglende betaling 200

Service Hverdag 8 - 18 18

Ekstra serviceydelser inkluderet i abonnementet Pr. gang Månedsgebyr

Vækning 4.75 -

Vækning slået til/fra 0.25 -

Skjul nummer - -

Ekstra serviceydelser (købes samlet, kan bestilles via telefonen) Aktiverings/deaktiveringsgebyr Månedsgebyr

En serviceydelse - 20

To serviceydelser - 23

Tre serviceydelser - 26

Fire eller flere serviceydelser - 29

Banke på ** 0.25 -

Samtaleskift - -

3 på linjen - -

Viderestilling af alle opkald 0.25 -

Viderestilling ved manglende svar 0.25 -

Viderestilling ved optaget 0.25 -

Viderestilling af alle opkald til fast nummer 0.25 -

Fjernbetjent viderestilling (kun fjernbetjeningen, viderestillingen bliver beregnet separat) - -

Forstyr ikke * 0.25 -

Valg af kortnummer 0.25 -

Fast modtager * 0.25 -

Vis nummer - -

Vis nummer plus * (vis nummer + banke på) 0.25 -

Terminalskift ** - -

Terminaladresse ** - -

Parkering ** - -

Andre serviceydelser der kan bestilles over telefonen Pr. gang Månedsgebyr

Spærring af opkald - -

Nummerbestemt ringning * - 16

Faktureringsgebyr Pr. gang Månedsgebyr

Gebyr for ikke at benytte betalingsservice - 8

Administrationsafgift 9.95

* Kun abonnement, ikke for ISDN

** Inkluderet i ISDN2-servicen

*** Min. pris i 6 mdr.: 1.170 kr.

**** Min. pris i 6 mdr.: 1.230 kr.

Priser er i danske kroner inklusiv moms. ACN forbeholder sig retten til at foretage prisændringer.

ACN Danmark A/S

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

CVR 24212572, MOMS: DK 2421 2572

Postadresse: Postboks 1850, 2300 København S., Danmark


