
Ønsker du bredbånd?

Hvilken TV-pakke ønsker du?

MELLEMPAKKE - Pris 389 kr./måned

MELLEMPAKKE MED BLAND SELV - Pris 389 kr./måned

FULDPAKKE MED BLAND SELV - Pris 514 kr./måned

GRUNDPAKKE - Pris 179 kr./måned

FULDPAKKE - Pris 514 kr./måned

TV & BREDBÅND I KOBBELNET - 2019

Ja tak, jeg vil gerne have delt bredbånd.  
Pris 119 kr./måned. Oprettelse 330 kr. 

Internetforbindelsen leveres af Kobbelnet og drives af Dansk Kabel TV.  
Forbindelsen er særdeles kraftig og hurtig.  
Læs mere om bredbåndshastigheder på danskkabeltv.dk/bbfakta.

Kanaloversigten kan ses på yousee.dk. Pakkeskift kr. 330,-. Ved opsigelse 
af TV-abonnement eller fraflytning, opkræves frakoblingsgebyr på kr. 330,-

Har du valgt Bland Selv, skal du efter at dit tv-signal er tilkoblet, gå ind på 
yousee.dk/tv og tilmelde dig, samt vælge dine valgfri kanaler.

Oprettelse på alle pakker: 330 kr.

Disse generelle vilkår gælder for aftaler om levering og drift af NET-
LAUGET KOBBELNET’s tv-tjenester og data-tjenester, der udbydes af 
NETLAUGET KOBBELNET, til privatkunder og mindre erhvervskunder. 
Sådanne aftaler kaldes også abonnementsaftaler.  
Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved fremsendelse af en reg-
ning med angivelse af en betalingsfrist. Oprettelsesafgift opkræves i 
forbindelse med indgåelse af aftalen. Abonnementsafgift og eventuelt 
betalings- og administrationsgebyr opkræves fra leveringstidspunktet, og 
opkrævningen sker kvartalsvis forud. 
 
NETLAUGET KOBBELNET kan i henhold til gældende regler herom fore-
tage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er 
opkrævet tidligere.

NETLAUGET KOBBELNET er endvidere berettiget til at opkræve gebyr 
ved udsendelse af rykkerbreve. I tilfælde af kundens misligholdelse af 
forpligtelser i henhold til aftalen er NETLAUGET KOBBELNET berettiget 
til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten  eller begrænse kundens 
mulighed for brug af tjenesten. Afbrydelse af kundens forbindelse medfører 
ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. I forbindelse 
med restancelukning vil der blive pålagt restancegebyr kr. 660,- for TV og kr. 
330,- for bredbånd.

NETLAUGET KOBBELNET yder ikke henstand. Signalforsyningen kan først 
genetableres, når det fulde beløb (fakturabeløb + rykkergebyr + restancegebyr) 
er registreret indbetalt hos os. Hvorefter der bestilles genåbning af signal. 
Genåbning vil ske ved første ordinære pakkeskiftkørsel. 

Pakkeskift skal bestilles via mail til Kobbelnet@danskkabeltv.dk senest 
den 15. i måned før skift ønskes. Pakkeskift vil blive udført primo efterføl-
gende måned. Forudbetalt programafgift refunderes ikke ved nedgra-
dering af pakke. Ved opgradering vil der komme en tillægsfaktura.

Opsigelse af TV-abonnement eller bredbåndsabonnement skal meddeles 
på mail Kobbelnet@danskkabeltv.dk senest den 15. i måned før ophør 
ønskes. Opsigelse kan kun ske i forbindelse med månedsskift. NET-
LAUGET KOBBELNET opgør parternes mellemværende på tidspunktet for 
aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt difference-
beløb, hvis dette overstiger 25 kr. For frakobling af tv signal opkræves kr. 
330,00. Tilbagebetaling sker til et bankkonto-nummer, som kunden via 
mail oplyser overfor NETLAUGET KOBBELNET.

Abonnementsvilkår

Navn: 

Adresse: 

Postnr.:   By: 

Telefon: 

Dato:

Underskrift:

Forening: AB ARILDSGAARD - AAB 38 | FSB VOLDPARKEN - FSB HUSUMGÅRD

E-mail: 

 
UDFYLD

→ 
 OG SEND TIL:

 Kobbelnet
c/o Dansk Kabel TV

Skjoldsgade 49
6700 Esbjerg

 

Mindsteprisen ved faktura via e-mail tilmelding indeholder oprettelse og en måneds abonnement. Ved min tilmelding 
godkender jeg fakturaomkostninger på 39,00 kr. pr. udsendte faktura. Fakturaomkostningerne er ikke inkluderet i de 
angivende mindstepriser. Der opkræves for en periode på 3 måneder ad gangen. Ved restancelukning opkræves kr. 
330,- for bredbånd og kr. 660,- for TV. 

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

 
 SEND PER EMAIL 

Hurtigt & Nemt
Scan eller tag et billede af  

din udfyldte blanket  
og send til:  

kobbelnet@danskkabeltv.dk
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