
NOGET OM VORES FORBINDELSER TIL OMVERDENEN Maj 2017

Vores forening har tre typer kabler ind i huset:

#1: Lyslederkabel/fiberkabel; på nuværende tidspunkt primært til lynhurtigt internet.
#2: Coax kabel/ kabeltv; på nuværende tidspunkt primært til tv.
#3: Det gamle TDC kobbernet (xDLS), der tidligere brugt til fastnet telefon.

#1:
Foreningen har en aftale med Fibia om rabat på levering af internet via fiber. 
Så længe vi har denne aftale, kan andre udbydere ikke tilbyde ydelser via fibernettet.
Da selve fiberkablet der kommer ind i bygningen ejes af Fibia, skal vi ved skift af 
udbyder grave et nyt kabel ind på matriklen. 

Aftalen er individuel, så hvis du ikke har behov for den lynhurtige og stabile 
internetforbindelse, er du derfor ikke bundet af vores aftale og du kan finde billigere 
alternativer for internet ved at benytte dig af #3.

Aftalen med Fibia kan findes HER og på vores hjemmeside.

#2:
Foreningen har en aftale med Yousee om levering af TV via coax kablet (tvstikket).
Så længe vi har denne aftale, kan andre udbydere ikke tilbyde ydelser via coax 
kablet/kabel tv nettet.

Aftalen er individuel. Der tilbydes rabat på tre tv pakker. 
Denne forbindelse er forholdsvis hurtig og stabil, men leder du efter et billigere 
alternativ til tv, kan du ligeledes benytte dig af #3.

Aftalen med Yousee kan findes HER og på vores hjemmeside.

#3:
Kobbernettet er det mest langsomme og ustabile forbindelse at benytte sig af, og der 
gives sjældent garanti på hastigheder og stabilitet. Nettet kan benyttes til at levere 
internet, tv og telefoni.
Den enkelte andelshaver kan selv bestemme, hvilken udbyder man vil købe ydelserne 
af, og der findes mange at vælge imellem. 
Og ja det er via dit gamle telefon stik det hele foregår :-)

http://absyven.dk/wp-content/uploads/2018/08/Yousee-kontrakt-s.9-bilag-1-opdatere-kontakter.pdf
http://absyven.dk/wp-content/uploads/2017/12/AB-Syven-Forl%C3%A6ngelse-af-individuel-foreningsaftale-september-2017-Fi....pdf


Der er selvfølgelig endnu en individuel mulighed:

#4:
Hvis du har en mobil telefon med data abonnement, kan du dele din trådløse 
forbindelse med din computer og hermed også streame signalet videre til et tv.

Eksempel på internet via mobiltelefonen:
 

 

Spørgsmål eller forslag til vores forbindelser kan sendes til bestyrelsen@absyven.dk 

Hvis du oplever problemer med nogen af dine forbindelser, skal du i første omgang 
kontakte den pågældende udbyder. 

På www.tjekditnet.dk har man mulighed for at tjekke sine forbindelser og hvilke 
udbydere der er på ens adresse. Her findes også en god guide til at vælge den rette 
hastighed på dit internet abonnement.

http://www.tjekditnet.dk/

