Information til beboerne i Sommervirke
Så er kablingen til internettet færdig, og i kan begynde at tilmelde jer hvis i ønsker det.
Det kræver dog at i først har trukket/gravet jeres kabel ind i jeres hus, så det er klart når vores
tekniker kommer og monterer netværksdåsen i jeres hus.
I skal selv trække/grave ledningen som ligger ved jeres kloakbrønd ind til der hvor i vil have
netværksdåsen monteret, i må meget gerne også bore selve kablet ind og lade det ligge indenfor i
huset, der hvor i ønsker stikket monteret.
Hvis i ikke selv vil bore i jeres hus, så skal vi nok hjælpe jer når vi
kommer og monterer netværksdåsen.
Netværksdåsen ser sådan her ud
Vi kommer til at montere cirka 10-12 huse om dagen, og derfor er det
vigtigt at i kontakter os og fortæller hvor i kan være hjemme og få
monteret netværkdåsen.
Startende fra den 22 april, vil vi fast komme Mandage og Fredage fra
om formiddagen og montere netværksdåser til de af jer der er klar og
har fået kablet lagt ind.
På vores hjemmeside https://kolonihavenet.dk skal i klikke på fanen “selvbetjening” og vælge
punket “Online tilmelding”
Her kan i udfylde formularen, og under feltet “Bemærkninger”, skal i skrive 2 datoer hvor i vil
kunne være hjemme så vi kan komme og montere.
Vi vil selvfølgelig prøve at komme den første dato i ønsker, og i får besked på mail, om den dato vi
kommer på, men da vi lige pludselig kan få rigtigt mange tilmeldinger på en dag, er det
nødvendigt at i skriver en ekstra dato på, som vi kan bruge hvis der bliver behov til det.
Det er også på hjemmesiden, at i kan læse om de forskellige produkter i kan købe.
Med hensyn til køb af routere, så anbefaler vi denne model. TP-Link Archer C80
Som kan købes de este steder til omkring 400 kroner, nd billigstepris på pricerunner.dk eller
kontakt os på telefon eller mail, hvis i skal have hjælp til dette.
I forhold til pris på internettet, så kan i vælge mellem 2 hastigheder, og 2 abonnementer, et
sommerabonnement som kører fra 15/3 - 15/10 eller et helår-abonnement som dækker fra 01/04 31/3, det er op til jer selv.
I kan også bestille tv via hjemmesiden, der skal i selv bestille fra hvornår det skal starte, og så selv
huske at opsige det, hvis ikke i skal bruge det om vinteren, husk at der er løbende måned + 30
dages opsigelse, så i får opsagt rettidigt og undgår at betale for meget.
Hvis i har yderligere spørgsmål, så kontakt os venligst på
Tlf. 32 22 29 90 alle hverdage fra 9.30-17.30
eller hele døgnet på email kundeservice@kolonihavenet.dk
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Med venlig hilsen
Kolonihavenet.dk

