
Hastigheder og priser

20/5 Mbit/s kr. 135 (*kr. 810)

70/20 Mbit/s kr. 209 (*kr. 1.254)

100/30 Mbit/s kr. 285 (*kr. 1.710)

150/50 Mbit/s kr. 359 (*kr. 2.154)

200/50 Mbit/s kr. 399 (*kr. 2.394)

Trådløs modem kr. 0

*mindstepris i 6 måneder - se i øvrigt fair use kundevilkår side 3 pkt. 10

*på www.morudtv.net er de altid gældende priser.

Kontrakten afleveres i udfyldt stand til:
Morud Antenneforening, Dalvej 5, 5462 Morud 

Bredbånd
Kontrakt

MORUD 
 
 

BREDBÅND
MORUD  ANTENNEFORENING

TV  Radio  Bredbånd  Telefoni



 

KONTRAKT   for bredbånds-abonnement

Kundenummer:

Udfyldes af os

Mellem undertegnede myndige person (i det følgende kaldet kunden), der i forvejen er medlem af Morud Antenneforening

Kundens navn:

Installationsadresse:

Postnummer: By:

Telefonnummer:                    Mobilnummer:

E-mail:

og Morud Antenneforening, indgåes hermed følgende kontrakt på bredbånds-abonnement.

De nærmere vilkår for denne kontrakt fremgår af “Kundevilkår for bredbånds-abonnement” af 1. november 2013, 
som jeg bekræfter at have fået udleveret sammen med kontrakten.

Morud Antenneforening tilbyder 5 forskellige bredbånds-abonnementer:

Oprettelsen er gratis - uanset hvilken hastighed der ønskes

Ovenstående abonnementydelse opkræves kvartalvis forud. 
På http://morudtv.net/takster er de altid gældende priser.

Er opkrævningen ikke tilmeldt PBS, opkræves der yderligere kr. 25,- pr. opkrævning.
Kunden søger selv for tilmelding til PBS.

Ved underskrift på denne kontrakt erklærer jeg mig indforstået med samtlige Morud Antenneforenings vilkår - herunder at 
have accepteret “Kundevilkår for bredbånds-abonnement” af 1. november 2013.

Kontrakten er bindende i minimum 6 måneder og kan tidligst opsiges efter 5 måneder med 30 dages opsigelse til udgan-
gen af en måned.

E-mail-konto kan bestilles på support telefon 44 40 09 62 (mandag - fredag kl. 9:00-21:00 og weekend kl. 11:00-21:00)

 Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder og driftsinformation via E-mail

Kunden:

Dato: Underskrift:

Morud Antenneforening:

Dato: Underskrift:

 20/05 Mbit/s (down-/upload)    kr. 135,- pr. måned 

 70/20 Mbit/s (down-/upload)   kr. 209,- pr. måned 

100/30 Mbit/s (down-/upload)    kr. 285,- pr. måned

kr. 359,- pr. måned

kr. 399,- pr.måned 

150/50 Mbit/s (down-/upload) 

200/50 Mbit/s (down-/upload) 

Virusbeskyttelse kr.  29,- pr. måned

Udfyldes med blokbogstaver

Postnummer: By:

Udfyldes kun såfremt du har en virksomhedsaftale, hvorefter dit firma betaler bredbånd (internet):
Firmanavn og CVR - nr:

Betalingsadresse:

MORUD 
 
 

BREDBÅND
MORUD  ANTENNEFORENING

TV  Radio  Bredbånd  Telefoni



KOPI

KONTRAKT   for bredbånds-abonnement

Kundenummer:

Udfyldes af os

Mellem undertegnede myndige person (i det følgende kaldet kunden), der i forvejen er medlem af Morud Antenneforening

Kundens navn:

Installationsadresse:

Postnummer: By:

Telefonnummer:                    Mobilnummer:

E-mail:

og Morud Antenneforening, indgåes hermed følgende kontrakt på bredbånds-abonnement.

De nærmere vilkår for denne kontrakt fremgår af “Kundevilkår for bredbånds-abonnement” af 1. november 2013, 
som jeg bekræfter at have fået udleveret sammen med kontrakten.

Morud Antenneforening tilbyder 5 forskellige bredbånds-abonnementer:

Oprettelsen er gratis - uanset hvilken hastighed der ønskes

Ovenstående abonnementydelse opkræves kvartalvis forud. 
På http://morudtv.net/takster er de altid gældende priser.

Er opkrævningen ikke tilmeldt PBS, opkræves der yderligere kr. 25,- pr. opkrævning.
Kunden søger selv for tilmelding til PBS.

Ved underskrift på denne kontrakt erklærer jeg mig indforstået med samtlige Morud Antenneforenings vilkår - herunder at 
have accepteret “Kundevilkår for bredbånds-abonnement” af 1. november 2013.

Kontrakten er bindende i minimum 6 måneder og kan tidligst opsiges efter 5 måneder med 30 dages opsigelse til udgan-
gen af en måned.

E-mail-konto kan bestilles på support telefon 44 40 09 62 (mandag - fredag kl. 9:00-21:00 og weekend kl. 11:00-21:00)

 Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder og driftsinformation via E-mail

Kunden:

Dato: Underskrift:

Morud Antenneforening:

Dato: Underskrift:

 20/05 Mbit/s (down-/upload)    kr. 145,- pr. måned     

70/20 Mbit/s (down-/upload)  kr. 209,- pr. måned  

100/30 Mbit/s (down-/upload)    kr. 285,- pr. måned

150/50 Mbit/s (down-/upload)   kr. 359,- pr.måned 

200/50 Mbit/s (down-/upload)    kr. 399,- pr. måned 

Virusbeskyttelse    kr.   29,- pr. måned

Udfyldes med blokbogstaver

Postnummer: By:

Udfyldes kun såfremt du har en virksomhedsaftale, hvorefter dit firma betaler bredbånd (internet):
Firmanavn og CVR - nr:

Betalingsadresse:

Til eget brug

MORUD 
 
 

BREDBÅND
MORUD  ANTENNEFORENING

TV  Radio  Bredbånd  Telefoni



SUPPORT INFORMATION

Support telefon: 44 40 09 62

 Supporten træffes på telefon - hele året:

Mandag til fredag........ kl. 09:00-21:00

Lørdag....................... kl. 11:00-21:00

Søn- og helligdage...... kl. 11:00-21:00

E-mail

Ønsker du at oprette en e-mail adresse, 
kontakt da venligst supporten, som vil 
være dig behjælpelig MORUD  ANTENNEFORENING

TV  Radio  Bredbånd  Telefoni
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