
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Hvor mange gravemeter er inkluderet i etableringsprisen?
Inkluderet i prisen er gravning/skydning til nærmeste hushjørne. Såfremt kabling ønskes ført anderledes, faktureres de ekstra gravemeter som følger:
Per løbende meter op til 20 meter - 50,- Per løbende meter over 20 meter - 250,-

Skal der være nogen hjemme på etableringsdatoen?
Ja, det vil være nødvendigt med en myndig person til at lukke teknikeren ind. 
Det er ligeledes et krav, at teknikeren har plads til at arbejde uhindret, hvor fiberboksen skal placeres – et område på ca. 1½ meter.

Kommer der til at sidde en boks på ydermuren af huset?
Nej, installationen føres direkte ind i huset. Der vil således højest være en synlig skinne på husets ydermur med røret indeni.

Kan jeg selv trække et rør i huset, så jeg kan få fiberen til at ende f.eks. i et teknikrum?
Som udgangspunkt monteres fiberboksen på indersiden af en ydervæg. Har du ønsker til en alternativ løsning, så kigger vi på hvad der kan lade sig gøre.

Koster det ekstra for os, der bor på den anden side af vejen ift. hvor fiberen graves ned?
Nej, alle i området har de samme etableringsomkostninger. Der kan forekommer ekstraomkostninger for den enkelte, såfremt det inkl. antal gravemeter overstiges.

Hvem ejer røret fra skel til bolig efter etableringen?
Når udgiften til etablering af fiber er fuldt indfriet, ejes rørføring på den enkelte matrikel af grundejer.

Hvilket udstyr får jeg udleveret af DanskNet?
DanskNet installerer en fiberboks i forbindelse med oprettelsen. Dette indeholder en trådløs funktion, så du kan tilgå din nye forbindelse via WIFI. 

Kan jeg benytte min egen router?
Såfremt du ønsker at benytte egen router, kan du kontakte os på 4690 8888, så vi kan sætte den installerede fiberboks i “bridge-mode”. 
Dette medfører, at router-funktionen slåes fra - herefter kan du slutte din egen router til fibermodemmet og lade denne fordele det trådløse signal.

Installation:

Udstyr:
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Kan jeg få IP-telefoni?
Ja, fiberboksen giver mulighed for at benytte IP-telefoni. 
Ønsker du at flytte dit nuværende nummer over til DanskNet, kan du kontakte vores kundeservice, som vil hjælpe med praktiske. 

Kan jeg få TV?
DanskNet har ikke mulighed for at tilbyde en decideret TV-løsning. Vi kan til gengæld tilbyde jer en lynhamrende hurtig internetforbindelse, der kan benyttes til at se TV via diverse 
streamingtjenester, som TV2 Play, Netflix, Viaplay m.fl. Streaming via nettet er for mange blevet så godt et alternativ, at flere danskere vælgere helt at droppe TV-pakkerne, og 
isoleret set er der god mulighed for at finde en løsning der lever op til alle typer behov via streaming.

Bliver der mulighed for at købe højere hastigheder?
På nuværende tidspunkt tilbyder vi hastighederne angivet på forsiden. Såfremt ønsket og muligheden er der, vil vi se på løbende opgraderinger. 

Er der en bindingsperiode?
Ja, du er i binding i seks måneder fra aktiveringsdatoen. Såfremt du ønsker at benytte en anden udbyder herefter, kan nuværende aftale opsiges med 30 dages varsel. Vær dog 
opmærksom på, at betalingen til DanskNet fortsætter, såfremt etableringsprisen ikke er fuldt afviklet. 

Bliver DanskNet’s net et åbent net, således der kan skiftes udbyder efter de 6 måneders bindingsperiode?
Nej, DanskNet’s infrastruktur er forbeholdt DanskNet. Røret på den enkelte kundes grund er dog ejet af kunden selv.

Produkter, hjælp, bindingsperiode mv.:
Hvordan fungerer det rentefrie lån?
Etableringen af fibernettet er en stor investering, og ikke alle har det fulde beløb på bankkontoen - derfor vil vi gerne tilbyde, at etableringsprisen afdrages over 60 måneder. 
Således betaler du en månedspris for den valgte hastighed samtidig med, at du afdrager etableringsprisen. 
Et eksempel på den månedlige betaling kan være: 249,- (afdrag) + 100,- (eks. 200/200 Mbit) = 349,-/md. 

Hvad sker der, hvis jeg fraflytter adressen, inden etableringsprisen er fuldt afdraget?
Fraflytter du adressen inden etableringsprisen er betalt, kan du “overdrage” låneaftalen til den nye beboer, hvis dette kan aftales internt. Du kan naturligvis også vælge, at 
fortsætte afbetalingen som hidtil eller indfri det fulde restbeløb. Fiberboksen skal ikke returneres til DanskNet, men blot efterlades i boligen.



Hvad gør jeg, hvis min fiberforbindelse ikke virker?
Vores support sidder klar til at hjælpe alle hverdage fra kl. 09:00 til 16:00 på telefonnummer 4690 8888.
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Jeg har brug for en fast IP-adresse, hvordan får jeg den?
Du har mulighed for at få en fast IP-adresse til 19,-/md. Kontakt vores kundeservice, så vil de hjælpe med alt det praktiske. 

Tilbyder DanskNet et Antivirus-program?
Ja, DanskNet har et samarbejde med F-secure. Køber du sikkerhedspakken igennem os, får du første måned gratis. Du skal vælge, om du ønsker licens til 5 eller 10 enheder. 
Løsningerne koster henholdvis 39,- & 59,-/md. Med en sikkerhedspakke fra F-secure beskytter du både PC, tablet og mobil.

Opsiger I mit nuværende internetabonnement?
Vi kan desværre ikke opsige din nuværende aftale for dig. Vi anbefaler, at du opsiger din nuværende aftale ligeså snart du har en bekræftet oprettelsesdato fra DanskNet. På 
denne måde, skal du forhåbentlig ikke betale for to forbindelser på én gang. For en sikkerheds skyld kan du beregne et kort periode med overlap, så du er sikret, såfremt der skulle 
opstå uforudsete udfordringer eller forsinkelser. 

Hvor langt opsigelsesvarsel har jeg?
Privatkunder har et opsigelsesvarsel på 30 dage, og Erhvervskunder har et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

Hvor ofte vil jeg modtage en regning fra DanskNet?
Medmindre andet er aftalt, vi du modtage en regning ultimo hver måned, indeholdende betaling for næstkomne måneds abonnement. Såfremt abonnementet oprettes midt i 
en afregningsperiode, kan den første regning være lidt større end normalt, da perioden for afregningen vil være næstkomne måned+perioden som abonnement har været 
aktivt i foregående måned.

Kan jeg få betalt mit abonnement af min arbejdsgiver?
Vi kan sagtens ændre faktureringsadressen på abonnementet - kontakt vores kundeservice, så bliver der taget hånd om det. 

Se vilkår & betingelser, listepriser og meget andet på www.dansknet.dk




