
In
te

rn
et

 p
ris

lis
te

 Q
R 

11
-2

01
1

Vælg mellem otte hastigheder

Uanset hvilken hastighed du vælger, får du: 

Mindstepris i 6 mdr. Pris pr. måned

ComX Backup                    Prøv gratisSikkerhedspakke       25,-

Beskyt dine data enkelt og effektivt. 

Med et abonnement på ComX Backup, får du enkel, billig og sikker 
backup med mulighed for at dele dine billeder, dokumenter, musik-
filer og film med dem du ønsker.

Når du abonnerer på en internetforbindelse hos ComX, kan du 
hente og installere den nyeste version af BullGuard Internet  
Security for kun 25,- pr. md. 

Sikkerhedspakken beskytter din pc effektivt mod virus, uønskede 
e-mails og ubudne gæster. Udover effektiv antivirus indeholder 
pakken også antispyware, firewall, spamfilter og backup. 

Pakken inkluderer 5 licenser, hvilket betyder at du kan installere  
sikkerhedspakken på op til 5 pc’er i hjemmet.

 www.comx.dk    •    70 22 22 29    •    kundeservice@comx.dk

   Ubegrænset forbrug              Garanteret båndbredde døgnet rundt            Gratis oprettelse 

   E-mail inkl. webmail               Faste IP-adresser                                   Samme up- og download

2 Mbit download/upload 787 kr.  119,-*  

Internet
med garanteret båndbredde

5 Mbit download/upload 907 kr.  139,-*  

10 Mbit download/upload 1.207 kr.  189,-*  

20 Mbit download/upload 1.387 kr.  219,-*  

40 Mbit download/upload 1.867 kr.  299,-* 

60 Mbit download/upload 2.167 kr.  349,-* 

100 Mbit download/upload** 3.667 kr.  599,-* 

250 Mbit download/upload** 6.067 kr. 999,-* 

50 GB:      39,- kr. pr. md.

100 GB:        59,- kr. pr. md.

30 GB:      29,- kr. pr. md.

10 GB:       19,- kr. pr. md.

**Begrænsninger i foreningens tekniske installationer kan betyde at den effektive båndbredde for 100/100 Mbit opleves op til 15% lavere. Desuden vil brugen af Bredbånds-tv og andre IP tjenester kunne påvirke den effektive båndbredde og ligeledes vil kvaliteten  
af disse tjenester kunne blive påvirket såfremt internettet bruges samtidigt. 250/250 Mbit/s er kun tilgængelig hvis foreningens installation understøtter hastigheden.

* De angivne abonnementspriser skal tillægges betalingsgebyr og obligatorisk terrorlogningsgebyr.  Betalingsgebyret er via Betalingsservice kr. 5,32 / via girokort kr. 39,00. Obligatorisk terrorlogningsgebyr er kr. 6,75. 
Ovenstående gebyrer er medregnet i de angivne minimumspriser.  I nogle boligforeninger opkræves et månedligt servicegebyr, der ikke er inkluderet i de angivne priser.  Servicegebyret, der opkræves i nogle foreninger, dækker servicering af foreningens bolignet. 
For ComX Internet gælder en bindingsperiode på 6 mdr og et opsigelsesvarsel på en md.  Oprettelse af ComX Internet forudsætter, at foreningens bolignet understøtter tjenesten. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i priser og produktsammensætning.


