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Anlæggets opbygning 

Der lægges fiber frem til ejedommen 

 

Der etableres fiber mellem blokkene 

 

Der opsættes 1 stk. rackskab i hver blok 

 

Kabler i kældre trækkes i lukkede rør under lofter  

 

Kabler i opgange trækkes i plast kabelskinner 

 

Kabling sluttes med stik til radio/tv og internet 

 

Mulighed for udnyttelse af nettet til adgangskontrol, dørtelefoni og 

videoovervågning   



Fastnet telefoni 

Flatrate abonnement  med gratis telefoni til og fra danske fastnet telefoner 

 

 

   Ingen opkaldsafgift 

 

   Gratis oprettelse 

 

   Gratis flytning af nuværende nummer 

 

   Bedre lydkvalitet (digitalt) 

 

   Gratis tilvalgsfunktioner 

Kr. 49,- pr. måned 

Engangsudgift til NT boks kr. 300,- 



Internet 
  512/512 Kbit gratis   10/10 Mbit kr.   99,- 

 

  20/20 Mbit kr. 139,-   40/40 Mbit kr. 189,- 

 

  60/60 Mbit kr. 219,-   80/80 Mbit kr. 249,- 

 

  100/100 kr. 299,- 

  

Mail 

 

Personlig firewall 

 

2-3 faste IP adresser 

 

Ubegrænset forbrug 

 

Garanteret båndbredde 

 

 



Økonomi 

   Etablering af anlægget med afskrivning over 5 år   kr. 91,- pr. måned pr. lejlighed 

Nuværende løsning, telefoni og internet 
Telefoni Fri fastnet TDC  kr. 214,- 

Internet eks. Fullrate 12/1 Mbit  kr. 199,- 

I alt     kr. 413,- 

 

 

ComX løsning, telefoni og internet 
Merudgift på antennebidrag for etablering kr.   91,- 

Telefoni flatrate   kr.   49,- 

Internet 10/10 Mbit   kr.   99,- 

I alt    kr. 239,- 

 

Besparelse   kr. 174,-  
 



Økonomi fortsat 
Nuværende løsning, telefoni alene 
Telefoni Fri fastnet TDC  kr. 214,- 

 
ComX løsning, telefoni alene 
Merudgift på antennebidrag for etablering kr.   91,- 

Telefoni flatrate   kr.   49,- 

I alt    kr. 140,- 

 

Besparelse   kr.   74,- 
 

 

 

Nuværende løsning, internet alene 
Internet eks. Fullrate 12/1 Mbit  kr. 199,- 

 

ComX løsning, internet alene 
Merudgift på antennebidrag for etablering kr.   91,- 

Internet 10/10 Mbit   kr.   99,- 

I alt    kr. 190,- 

 

Besparelse   kr.   9,- 



Service/support 

ComX leverer gennemsnitlig oppetid på 99,95 %  

 

Nettet døgnovervåges af ComX 365 dage årligt 

 

 

Åbningstider kundeservice 

 

Mandag – torsdag   kl. 10.00 – 20.00 

Fredag    kl. 10.00 – 16.00 

Weekend og helligdage  kl. 10.00 – 15.00 

 

I kundeservice besvares spørgsmål vedrørende driftsforstyrrelser, opsætning 

af email programmer og browserproblemer mv. 


