
EKSTRA YDELSER I FORBINDELSE MED ANLÆGSARBEJDE

UDFYLDES AF DANSK KABEL TV:

Opsætning af en boligforstærker med fire udgange inkl. justering.

Opsætning af et ekstra antennestik (dette forudsætter boligforstærker).

Inkluderet max 15 meter kabel.  Tillæg på kr.15,- pr. ekstra meter kabel - antal meter 

 

En boligforstærker med fire udgange, og 1 ekstra antennestik, monteret og indreguleret. 

Inkluderet max 15 meter kabel.  Tillæg på kr.15,- pr. ekstra meter kabel - antal meter 

 

En boligforstærker med fire udgange, og 2 ekstra antennestik, monteret og indreguleret.    

Inkluderet max 30 meter kabel.  Tillæg på kr.15,- pr. ekstra meter kabel - antal meter 

 

En boligforstærker med fire udgange, og 3 ekstra antennestik, monteret og indreguleret.

Inkluderet max 45 meter kabel.  Tillæg på kr.15,- pr. ekstra meter kabel - antal meter 

 

Antenneledning inkl. stik - 3 meter.

 

Antenneledning inkl. stik - 5 meter.

 

Andet: Ønsker opringning vedr. vejledning i køb af ekstra ydelser.

Sagsnavn: 

Afleveringssted: 

 

  Afleveres senest:   
 
  Mersalgsnr.: 

Navn: 
   
Telefon: 
 
Adresse:  
 
Evt. etage:
  

Postnr.: 

By:

E-mail: 

KUNDEOPLYSNINGER: 

Sæt kryds. 

995 kr.

800 kr.

 kr.

1.595 kr.

 kr.

2.045 kr.

 kr.

2.495 kr.

 kr.

60 kr.

70 kr.

     kr.

1.

2. 

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

Dansk Kabel TV leveringsbetingelser   

Note 1: Priser og ydelser er gældende jf. installations periode i forbindelse med arbejder på antenneanlægget. Med henblik på aftale om udførelse vil 
du blive kontaktet af Dansk Kabel TV hurtigst mulig efter at Dansk Kabel TV har modtaget bestillingen. 

Note 2: Faktura fremsendes af YouSee.

Forudsætninger: 
Der skal være frit ryddet og fremkommeligt, hvor boligforstærker og antennestik ønskes placeret. Der skal være en fri 230Volt stik i umiddelbar nærhed 
ved placering af boligforstærker Bemærk at det forventes at der er en myndig person til stede i boligen, når arbejdet ønskes gennemført. Gældende 
timepris for mersalg (1. maj 2012 kr. 543,75) 

Alle priserne er inkl. moms.                                                   
Med forbehold for fejl og med ret til prisændringer.  Undertegnede bekræfter hermed med sin underskrift bestilling af ovenstående. 

Dato: /       Underskrift:  

ARBEJDSYDELSER TIL FASTPRIS INKL. MATERIALER Note 1

Beløb i alt:
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