Vejlesøparkens Antenneforening CVR-nr. 39842521

Tilmelding til fiberbredbånd
Du kan nu være medlem af antenneforeningen og benytte et yderst attraktivt tilbud, hvor du får installeret fiberbredbånd med høj kapacitet i din lejlighed. Prisen
er meget attraktiv, og du får et stabilt internet, som samtidig giver din lejlighed en
efterspurgt værdiforøgelse.
2. Abonnement og Kontingent
Du vil få leveret en 1000/1000 Mbit/s forbindelse med en garanteret hastighed på 500/500
Mbit/s med ubegrænset data.
Kontingentet pr. måned i 2021 er 143 kr. Det dækker adgang til fiberbredbånd, support og
teknisk assistance, drift og vedligeholdelse samt afdrag af finansieringen af datanetværket og
administration af samme. Kontingentet opkræves kvartalsvis forud og fastsættes af foreningens generalforsamling.

3. Etablering og Tilslutningsafgift
Foreningen installerer fiberbredbånd i bebyggelsen med et datastik i medlemmets lejlighed. I
lejlighederne i blok 5 og i lejlighederne MF i blok 4 placeres stikket i stuen mod trappeopgangen. I lejlighederne i blok 1, 2, 3 og i lejlighederne TH og TV i blok 4 placeres stikket ved
hoveddøren.
Det er muligt at vælge en anden placering af internetstikket mod ekstra betaling.
Medlemmet betaler en tilslutningsafgift på 1.300 kr., der forfalder senest 2 måneder efter
tilmeldingsfristens udløb. Tilslutningsafgiften består af et startgebyr på 300 kr. samt en kontant investering i foreningens fiberbredbånd på 1.000 kr. Den kontante investering på 1.000
kr. kan afdrages over 24 måneder med 50 kr. pr. måned. Medlemmerne må forvente at skulle
anskaffe en router.
Det er en forudsætning for etablering af fiberbredbånd, at der opnås tilmeldinger fra mindst
150 medlemmer. Hvis dette antal ikke opnås, gennemføres installationen af nyt fiberbredbånd ikke, og alle forpligtelser og rettigheder i forhold til denne aftale bortfalder.

3. Tilmelding og Underskrift
Med din underskrift forpligter du dig til at være medlem af Vejlesøparkens Antenneforening og
betale kontingent og tilslutningsafgift.
Navn:

_________________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________________

Mailadresse:

_________________________________________________________________

tilmelder sig hermed fiberbredbånd i Vejlesøparkens Antenneforening på ovennævnte vilkår.
Ja tak, jeg ønsker at afdrage den kontante investering på 1.000 kr. over 24 måneder, sæt kryds her:________

Vejlesøparken den ____/____/ 2021

___________________________________________________
Underskrift

Den udfyldte og underskrevne tilmelding afleveres i postkassen ved ejendomskontoret, Vejlesøparken 1C, senest den 21. 2. 2021.
Yderligere oplysninger findes på foreningens hjemmeside www.vspantenneforening.dk

