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TDC FIBERNET

PRISERNE IN

FIBERLEJE, U

KLUDERER:

BEGRÆNSET
INTERNET,
FAST IP & TE
LEFONI

(gældende fra 4. juli 2013)

PRODUKTER
INTERNET

TELEFONI

(SÆT X)

30/10 Mbit/s				

349,-

50/10 Mbit/s				

389,-

Oprettelse			
Min. pris for 6 mdr. uden telefoni: 2393,Min. pris for 6 mdr. inkl. telefoni: 2671,-

299,-

Oprettelse				
Min. pris for 6 mdr. uden telefoni: 2633,Min. pris for 6 mdr. inkl. telefoni: 2911,-

299,-

80/10 Mbit/s				

449,-

Oprettelse				
Min. pris for				
6 mdr. uden telefoni: 2993,Min. pris for 6 mdr. inkl. telefoni: 3271,-

299,-

100/10 Mbit/s				

489,-

Oprettelse				
Min.
pris for 6 mdr. uden telefoni: 3233,					
Min. pris for 6 mdr. inkl. telefoni: 3511,-

299,-

						

* Vejledende pris. Der tages pris forbehold for nedgravning og installation af
fibernet til din bolig i forhold til din placering.

TELEFONI TAKSTER
		
Minutpris
Opkaldsafgift

Fastnet		

Mobil

0.13,- 		
0.19,-		

0,86,0.25,-

(SÆT X)

Ja tak, jeg ønsker at overføre mit nuværende
nummer til Jay.net*
Ja tak, jeg ønsker et nyt nummer
Ja tak, jeg ønsker hemmeligt nummer
Nej tak, jeg ønsker ikke at benytte muligheden
for telefoni
						

TELEFONI TILKØB

(SÆT X)

Ekstra telefonnummer			

20,-

Oprettelse				
Min. pris for 6 mdr.: 120,-

0,-

Fri telefoni til fastnet (1000 minutter)**

39,-

Oprettelse				
Min. pris for 6 mdr.: 234,-

0,-

Telefonsvarer				

5,-

Oprettelse				
0,Min. pris for							
6 mdr.: 30,-

* Hvis du ønsker at overføre dit nuværende telefonnummer til Jaynet, skal du udfylde en nummerporteringsfuldmagt og fremsende denne til Jaynet. Hvis du ikke
har modtaget en sådan fuldmagt sammen med denne tilmeldingsformular, kan du hente den på vores hjemmeside eller kontakte vores kundeservice, som vil
hjælpe dig.
* Prisen er inklusiv opkaldsafgift. Opkald udover de 1000 minutter faktureres til almindelige takster.
- Overførelse af eksisterende telefonnummer eller oprettelse af nyt telefonnummer koster 199,-.

- Hastigheden på internettet er afhængig af andre valgte tjenester og slutbrugerens udstyr. Der leveres op til 100 Mbit/s eller efter best effort.
- På http://privat.jay.net finder du de til enhver tid gældende priser og betingelser.
- Der tages forbehold for prisændringer samt evt. trykfejl. Alle priser er inkl. moms og i danske kroner.
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- Forsendelse af telefonadapter koster 79,-.

PERSONLIGE OPLYSNINGER
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NAVN OG ADRESSE:
Navn: ___________________________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________________
Post nr. og by: _____________________________________________________________________________________
Mobil: _______________________________________________ Cpr. nr.*: _____________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________________________
Cpr-oplysninger bruges til registrering og validering af kunden og bliver ikke videregivet til tredje part.

FAKTURERINGSADRESSE: (hvis anden end leveringsadressen)
Firma:___________________________________________________________________________________________
Att.:_____________________________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________________
Post nr. og by: _____________________________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________________________

Tilmeldingen skal gælde fra (dag/md/år):						

eller hurtigst muligt:

BEKRÆFTELSE OG UNDERSKRIFT:
Med din underskrift bekræfter du at have læst og accepteret de gældende abonnementsbetingelser på http://privat.jay.net.
Abonnementet kan kun oprettes af myndige personer over 18 år.
Abonnementet er bindende i 6 måneder. Opsigelse skal ske skriftligt. Opsigelsesfristen er løbende måned plus en måned.
Den udfyldte aftale sendes per post til:
Jaynet A/S, Att.: Kundeservice, Smedeland 32, 2600 Glostrup

Dato:______________________ Underskrift: ____________________________________________________________

Gældende fra 04.07.2013

Vi opretter dig efter modtagelsen af din tilmelding og sender dig de nødvendige oplysninger og udstyr.
Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice.
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NUMMERPORTERING
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NAVN OG ADRESSE:
Navn: ___________________________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________________
Post nr. og by: _____________________________________________________________________________________
Evt. kundenummer hos Jaynet:________________________________________________________________________

FULDMAGT TIL NUMMEROVERFØRSEL:
Jeg giver hermed Jaynet ret til at opsige mit abonnement hos mit nuværende teleselskab i forbindelse med, at mit telefonnummer overføres til Jaynet. Jeg er opmærksom på, at jeg selv skal opsige øvrige tjenester tilhørende abonnementet, inden porteringen
påbegyndes.
Telefonnummer: 								Ja tak, jeg ønsker hemmeligt nr.:
Ekstra telefonnummer:								

Ja tak, jeg ønsker hemmeligt nr.:

Tilmeldingen skal gælde fra (dag/md/år):						

eller hurtigst muligt:

Nuværende teleselskab: ____________________________________________________________________________
Vigtigt!
Jaynet opsiger selve telefonabonnementet. Har du andre tjenester eller anden specialaftale med TDC eller andre teleselskaber og skal have porteret dit
telefonnummer, så skal du selv opsige disse aftaler, før vi kan påbegynde porteringen af dit abonnement.
Hvis den fremsendte nummeroverførsel afvises tilkommer et administrationsgebyr på kr. 199,- per ny portering.

BEKRÆFTELSE OG UNDERSKRIFT:
Den udfyldte nummerporteringsaftale bedes underskrevet af den person telefonnummeret står registreret til.
Sendes per post til: Jaynet A/S, Att.: Kundeservice, Smedeland 32, 2600 Glostrup

Dato: ______________________ Underskrift: ____________________________________________________________

SMEDELAND 32 - 2600 GLOSTRUP - TELEFON +45 88 333 222 - FAX +45 88 333 221 - KUNDESERVICE@JAY.NET - WWW.JAY.NET

FULDMAGT - INTERNET

Overdragelse af internet
Med denne fuldmagt giver jeg hermed min tilladelse til, at Jaynet kan overtage leveringen af min internetforbindelse.

Navn og adresse:
Navn:____________________________________________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________________________________
Post nr. og by: ______________________________________________________________________________________
Mobil:____________________________________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________________________

Opsigelse hos nuværende internet udbyder
Nuværende internetudbyder:__________________________________________________________________________
Jeg bekræfter hermed at have opsagt min internetforbindelse hos min nuværende internetudbyder pr dato:
Dato: ______________________ (skriv datoen for hvornår dit kundeforhold til din nuværende udbyder ophører / ophørte)

Dato for oprettelse hos Jaynet
Undertegnede bekræfter hermed, at jeg ønsker Jaynet som min internetudbyder.

Dato:______________________ Underskrift: ____________________________________________________________
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