
Priser 2023

Parcelhuse/lejligheder/boligorganisationer

 Fuldpakke Mellempakke Grundpakke

Kontingent  kr.             780  kr.                  780  kr.                 780 

Programkøb  kr.          6.672  kr.               4.536  kr.              1.500 

Copydan og Koda (ingen moms)  kr.             888  kr.                  804  kr.                 720 

OPKRÆVNING i alt 2023  kr.          8.340  kr.               6.120  kr.              3.000 
 Opkrævninger 

 1. opkrævning første bankdag i januar  kr.                   2.085,00  kr.                            1.530,00  kr.                             750,00 

 2. opkrævning første bankdag i april  kr.                   2.085,00  kr.                            1.530,00  kr.                             750,00 

 3. opkrævning første bankdag i juli  kr.                   2.085,00  kr.                            1.530,00  kr.                             750,00 

 4. opkrævningførste bankdag i oktober  kr.                   2.085,00  kr.                            1.530,00  kr.                             750,00 

Samlet pris i 2023  kr.                   8.340,00  kr.                            6.120,00  kr.                          3.000,00 

Hastighed Pris
100/10  kr.                           149 

300/40  kr.                           199 

500/50  kr.                           299 

600/60  kr.                           329 

1000/100  kr.                           349 

 kr.                        50 

Betalinger som sker via BS/NETS  kr.                        10 

Kortbetaling - ej gebyr  kr.                         -   

De anførte priser er de priser - inkl. moms, 

som forventes at blive fremlagt på foreningens generalforsamling i april 2023

2023

Priser på bredbånd/internet-fastsættes af bestyrelsen

Administrationsgebyret er ikke indeholdt i ovennævnte opkrævningsbeløb

Tilbydes kun til medlemmer af Ringsted Antenneforening, så foreningens kontingent skal tillæges priserne

Manuelt udsendte opkrævninger pr. stk.
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Priser 2023

 kr.                      400 

 kr.                      800 

Pakke ændringer:  kr.                      400 

Skift til større pakke

Skift til mindre pakke

Boligorganisationer / udlejer:

Rykkergebyr

 kr.                      100 

Kabling/tilslutning af ale nye områder/udbygninger:

Priser: Bestyrelsen bemyndiges til i særlige tilfælde at fravige ovennævnte priser.

Godkendt på foreningens generalforsamling april 2023.

dirigent

Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om priser ved kabling/tilslutning af alle nye områder

Gentilslutning på en tidligere afbrudt tilslutning - ikke i forbindelse med restancer

1.000kr.                    

Ikke rettidigt betalt kontingent/programafgift/tilslutningsafgift m.m 

Ekspeditionstid for tilslutning/pakkeændring kan være op til 10 arbejdsdage

Tidsfrist: løbende måned + 1 måned

Sker betaling via husleje  - skal ændringer meddeles egen boligorganisation/udlejer

Gentilslutning i forbindelse med restancer – skyldigt tilgodehavende skal også betales

Benyt selvbetjeningen for at foretage bestillinger, ændringer mm.

http://mit.ringsted-antenneforening.dk

Fra grundpakke til mellempakke eller fuldpakke                                                              

Opgradering af pakke sker normalt indenfor 10 arbejdsdage

Fra fuldpakke til mellempakke/grundpakke eller mellempakke til grundpakke

PRISER inkl. moms fra 1. januar 2023

Tilslutningsafgift  i foreningens kablede områder

Ved udbygning af anlæg og flere tilslutninger samtidigt og ved eventuelle kampagner for nytilslutninger kan 

bestyrelsen selv fastsætte tilslutningsafgiften

Gentilslutning, inkl. opsætning af filter 
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