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Bjerringbro Kabelnet
– din signalleverandør

InformatIon 
fra din antenneforening

Grundpakke  GP månedligt kr.  120,-
mellempakke mP månedligt kr. 299,-
fuldpakke  fP månedligt kr. 498,-

Årligt foreningskontingent kr. 300,- er indeholdt i pakkeprisen

Nytilslutning ......................... kr. 0,-
Etablering ............................. kr.  750,-
Andel af etablering af stikledning. Excl. grave-
arbejde på egen grund. Vor montør etablerer 
enten overgangspunkt eller 1. stikdåse. Ved stik-
ledning over 25 meter kontakt venligst kontoret.

Gentilslutning af  
eksisterende installation ..... kr. 300,-
Indbefatter tilslutning i stander.

Ejerskifte eller lejerskifte .... kr.  0,-
Pakkeskift* ........................... kr. 300,-
Rykker gebyr** ..................... kr. 100,-
Afbrydelse af signal ved  
manglende betaling ............. kr. 350,-
Genåbning efter restance ... Kr. 700,-
Gebyr .................................... Kr.  39,-
Såfremt PBS ikke benyttes.  

Øvrige serviceydelser efter regning

Opkrævning sker kvartalsvis forud.

Refusion ved ejer/lejerskifte er  
foreningen uvedkommen.

* Pakkeskifte til en mindre TV pakke foretages kun til et 
kvartalsskifte og med  1  måneds varsel.
Ønskes større TV pakke, sker pakkeskifte inden for 2 uger. 
I begge tilfælde er prisen kr.300,-
Ved ejer og lejerskifte, hvor der ønskes pakkeskifte koster 
det kr. 300,- såfremt man ikke ønsker at overtage den TV 
pakke der er ved indflytningen..

** Udsendelse af rykker sker 20 dage efter forfald. Ude-
bliver betaling, afbrydes signalet efter 14 dage, samtidig 
med at restance inkl. gebyr uden yderligere varsel over-
gives til advokat.

Alle priser er inkl. moms. Afgifter til 
Koda og Copy Dan er momsfri.

Gældende fra den 1. januar 2016
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Brogade 19 · 8850 Bjerringbro · info@bknet.dk · tlf. 69 80 60 80 · www.bjkabelnet.dk 
Telefontid: Man kl. 8-10 · tirs kl. 8-12 · ons kl. 8-10 · tors kl. 13-17. Kontor og butik åben: Tirs kl. 8-12 · tors kl. 13-17.  Fredag lukket.
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 15/5 mbit/s pr. måned kr.  149,-
 60/20 mbit/s pr. måned kr.  199,-
 80/30 mbit/s pr. måned kr.  249,-
 100/40 mbit/s pr. måned kr.  349,-
 125/40 mbit/s pr. måned kr.  399,-

Mindstepris i 
bindingsperioden 
kr. 894,-

Mindstepris i 
bindingsperioden 
kr. 1.194,-

Mindstepris i 
bindingsperioden 
kr. 1.494,-

Mindstepris i 
bindingsperioden 
kr. 2.094,-

Mindstepris i 
bindingsperioden 
kr. 2.394,-

Internet uden kabel-TV: 
+ foreningskontingent
 pr. måned kr.  25,- 
Trådløstmodem ...pr. måned kr. 10,-
Mindstepris i bindingsperioden kr. 60,-

F-secure sikkerhedspakke . kr.  29,-
Bindingsperiode 6 måneder.
Tilslutning samt oprettelse af internet 
er gratis for vores medlemmer.

IP-fastnet - priseksempler
Abonnement ....................................................fra pr. md kr. 0,- 
Fri tale Danmark ................................................. pr. md kr.  79,-
med fri tale til dansk fastnet og mobil

IP telefoni uden internet ...........................fra pr. md kr.  99,-
Kontakt kontoret for nærmere oplysninger

mobIl - priseksempler
Abonnement ....................................................fra pr. md kr. 20,-
Fri tale Danmark ................................................. pr. md kr.  64,-
med appen “AppTalk”. Inkl. fri sms/mms og 300 MB data

GratIs oPrettelse - ingen binding 
- mere info på hjemmesiden


