Tilmeldingsskema til Bredbånd/ Internet
Alle priser er gældende i 2022 inkl. moms.
Du bor, eller er flyttet ind på en adresse, hvor du enten allerede har en tv‐tilslutning, eller har mu‐
lighed for at blive tilkoblet GramBYNET, og ønsker nu at aftage bredbånd fra foreningen.
Valg af hastighed:






350/50
275/50
200/40
125/30
50/5

månedlig kr. 379,‐
månedlig kr. 319,‐
månedlig kr. 259,‐
månedlig kr. 199,‐
månedlig kr. 139,‐

Abonnementet indeholder altid:
Gratis oprettelse
Gratis Modem
Gratis trådløst netværk / WiFi
Gratis opkrævning ‐ Kvartalsvis forud

 Bredbånd uden TV. Der betales for den valgte hastighed, plus kontingent kr. 49,‐ månedlig.
 Jeg ønsker at oprette gratis @grambynet E‐mailadresser (f.eks. ”dit ønske”@grambynet.dk):
Ønsket E‐mail:
@grambynet.dk
Ønsket E‐mail:
@grambynet.dk
Flere E‐mail adresser kan bestilles på Support telefonen 4440 0955

Betaling via PBS/ NETS er et krav. I undtagelsestilfælde med manuel opkrævning, tillægges 25,‐ kr.
pr. måned pr. abonnement. Bruger sørges selv for tilmelding til PBS/ NETS.
 Jeg ønsker at modtage nyheder og driftsinformationer fra GramBYNET via e‐mail.
Installation:
 Ja ‐ GramBYNET udleverer blot et modem som du selv tilslutter.

Jeg har allerede et
datastik som dette

 Nej ‐ Du bliver kontaktet for at aftale nærmere, montering er gratis

Kontaktoplysninger:
(Alle felter skal udfyldes)

Navn
Adresse
Post nr.

By

Mailadresse
Telefon nr.
I kraft dato
Indflytningsdato
Dato

Underskrift:

Med min underskrift bestiller jeg hermed ovenstående bredbånds abonnement. Jeg accepterer samtidig betalingsbetin‐
gelserne, og at jeg er indforstået med GramBYNET’s ”Vilkår for Bredbånd‐abonnement”. (kan hentes på grambynet.dk).
Aftalen er bindende i minimum 6 måneder, og kan tidligst opsiges efter 5 måneder med 30 dages varsel til næste 1.
Ved eventuel opsigelse opkræves gældende lukkegebyr
Skemaet udfyldes, printes, underskrives og mailes til mail@grambynet.dk , alternativt sendes til Skipperkobbel 22, 6510 Gram
GramBYNET er tilsluttet Forenede Danske Antenneanlæg og partner i ASOM-Net

Internet Prisblad 2022
Hastighed

Kommentar

350/50 Mbit

Gratis oprettelse, Gratis Trådløst modem

Beløb
379 kr./md.

Mindstepris i 6 mdr. kr. 2.274

275/50 Mbit/s

Gratis oprettelse, Gratis Trådløst modem

319 kr./md.

Mindstepris i 6 mdr. kr. 1.974

200/40 Mbit/s

Gratis oprettelse, Gratis Trådløst modem

259 kr./md.

Mindstepris i 6 mdr. kr. 1.552

125/30 Mbit/s

Gratis oprettelse, Gratis Trådløst modem

199 kr./md.

Mindstepris i 6 mdr. kr. 1.194

50/5 Mbit/s

Gratis oprettelse, Gratis Trådløst modem

139 kr./md.

Mindstepris i 6 mdr. kr. 834

Bredbånd Alene

Med Bredbånd uden et Tv‐ abonnement, opkræ‐
ves ud over selve abonnementet, også et driftsbi‐
drag/ kontingent.

49 kr./md.

Fast IP‐adresse

Oprettelse kr. 200,00 + løbende abonnement

25 kr./md.

WiFi Booster

Strong 802.11ac WiFi Mesh booster. Support er
inkl. i det valgte BB‐abonnement (kun køb)

599 kr.

WiFi Booster

Ligowave NFT2ac WiFi booster med POE. Support
er inkl. i det valgte BB‐ abonnement (kun køb)

599 kr.

Nedgradering

Nedgradering af hastighed

Rykkergebyr

Påkrav i forbindelse med restance af enhver art

100 kr.

Modem

Hvis modem ikke tilbageleveres ved opsigelse af
et abonnement, eller er beskadiget ved returne‐
ring, vil det blive afregnet.

690 kr.

Opsigelse

Et abonnement kan tidligst opsiges 5 måneder
efter i kraft dato, med 1 måneds varsel til en 1.

0 kr.

Alle abonnementer opkræves kvartalsvis forud,
første gang forholdsmæssigt med giro. Tilmelding
til PBS/ Nets til efterfølgende betaling er et krav.
Tillæg for månedlig betaling (undtagelsesvis).

GramBYNET er tilsluttet Forenede Danske Antenneanlæg og partner i ASOM-Net

29 kr.

