Til beboerne i Hf. Kalvebod:

NY FIBERFORBINDELSE TIL INTERNETTET
Vi er nu ved at være færdige med installation af fibernetforbindelse til alle husene i Hf. Kalvebod.
Som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 22.11.16 om den nye
højhastighedsforbindelse er det frivilligt om man vil tilslutte sig. Nogen har også eksisterende
bredbåndsaftaler med andre udbydere, som først skal opsiges før de kan tilslutte sig.
Derfor må vi bede jer tilmelde jer det nye fibernet ved at sætte kryds her nedenfor og angive
hvad startdatoen skal være (efter den 31. aug.):

c

Ja, jeg tilmelder have ________ til den ny internetforbindelse fra dato: ___ ___ ______

Navn:__________________________

Underskrift: _____________________________

Prisen er 147 kr pr. måned som opkræves over huslejen. Svar senest den 31. august.
Den nye internetforbindelse vil være åben til fri afbenyttelse 17. juli - 31. august. Så kan I alle
prøve den før I tilmelder jer. Derefter vil der blive lukket for alle der ikke er tilmeldt.
Hastigheden på denne grundpakke er 50/50 Mbit der er tilstrækkelig for de fleste. Men man kan
også tilkøbe højere hastighed direkte hos Dansk Kabel TV, hvis man ønsker det. Det kan I gøre på
vedlagte svarkort eller elektronisk (web-adressen står på svarkortet). De opkræver jer så selv.
Hvad angår fastnettelefon via den nye forbindelse (IP-telefoni) kan det også tilkøbes. Man kan
vælge mellem tre forskellige slags abonnementer. Det billigste fastnetabonnement koster 29 kr. pr.
måned. I kan se de forskellige muligheder på bestillingskortet.
De af jer der stadig havde de gamle Kalvebodnumre fra vores gamle telefonsystem indtil CirqueBredbånd opsagde os, har mulighed for at få jeres numre aktiveret igen på det ny fibernetsystem.
De har lovet at reservere de numre der stadig var aktive da det gamle telefonsystem lukkede. De
numre passede jo til vores husnumre, som nu er blevet officielt godkendte. Så hvis I vil have jeres
gamle telefonnumre tilbage, skal de registreres i det nye fibernetsystem ved tilmelding til
fastnettelefoni. For at vi selv kan holde hånd i hanke med det vil vi bede jer oplyse:
Have ____

ønsker sit gamle telefonnummer 77 30 _ _ _ _

genanvendt til IP-telefon.

Men I skal også skrive bestillingen på svarkortet hvis I tilvælger fastnettelefon, så det kan oprettes.
Desuden tilbyder Dansk Kabel TV en anti-virus pakke. Den koster 25 kr. om måneden (gratis de
første tre måneder). Det skal understreges at det ikke er obligatorisk. De fleste har nok allerede
virusbeskyttelse på deres computer og så har de ikke brug for det, ellers kan man købe
virusbeskyttelse i mange forskellige udformninger og priser på nettet. Man kan også downloade
gratis antivirusprogrammer m.m. fra nettet. Fibernetudvalget vil ikke anbefale hverken det ene eller
det andet program, men henviser til undersøgelsen af antivirus-programmer i Tænk og Test fra
februar 2017: https://taenk.dk/test/antivirus-programmer. Hvad angår evt. køb af ny hurtig router til
WiFi og andet vender vi tilbage med mere information senere.
Venligst returner tilmelding til en af os senest den 31. august.
Søren have 50
Mobil 2726 9050
soren@hvalkof.com

Ole have 98
Mobil 6089 9685
ole-boesen@hotmail.com

