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REFERAT

ar

ekstraordinær i A/B A.S.T., 2700 Brønshøi

Ä,r 2003, den 12. juni, aftroldtes ekstraordinær generalforsamling i AIB A.S.T., i aulaen på

Bellahøj Skole.

Af boligforeningens 419 andelsh4vere, var mødt eller repræsenteret i alt 183 andelshavere

(heraf 60 rfølge tuldmagf).

Foreningens formand Peter Hallberg bød velkommen.

På forslag fra bestyrelsen vaþes administrator: advokat Ole X'ischer, som dirigent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Som stemmeudvalg valgtes: Erik Wodstrup - Susanne Foldager og Signe Asmussen

De i indkaldelsen til generalforsamlingen indeholdte dagsordenspunkter blev behandlet såle-

des:

1. Forslag fra bestyrelsen.
a) Ændringsforslag til vedtægternes $ 21, som foreløbigt var vedtaget på ordinær general-

forsamling, april 2003 :

$21

stk. 1:

( uændret)

stk. 2:
Forslag om ændring af vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor

mindst 2/3 af satrfilige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3

af ja og nej-stemmer. Er ikke mindst 213 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på

generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 213 af ia og nej-stemmer for forsla-

get, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt

vedtages med et flertal på mindst 213 af ja og nej-stemmer, uanset hvor mange stemmer

dererrepræsenteret.-Dogkanbestemmelsernei $ 6 stk. l, $ 7stk.2, $ 10Astk.4, $ ll
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b)

stk. 2 og 3 og $ 17 stk. 4 ikke ændres uden skriftligt samtykke fra de panthavere i ejen-

dommen, deihar taget forbehold i så henseende og $ 21 stk. 3 nedenfor kan kun ændres

ved flertalsafstemning som nævnt i stk. 3.

stk. 3:
Forslag om salg af fast ejendom eller foreningens opløsning samt om ændring af
denne $ 2l stk. 3 kan kun vedtages med flertal på mindst 314 af samtlige nlrlige stem-

mer. Ei ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlin-

gen, men opnås et flertal pä314 afja og nej-stemmer for forslaget, kan der indkaldes til
ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på

mindst 314 af jaog nej-stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

stk.4:
(uændret).....

Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende resultat:
146 it
26 nei
l blank

Forslaget var dermed endeligt vedtaget.

Bestyrelsen foreslår bredbåndsnet m.m. installeret i foreningens ejendomme.

Indkaldelsen til generalforsamlingen var vedhæftet foreløbig beskrivelse af arbejdsop-

gaven fra Mogens Balslev ' Råclgivende Ingeniener A/S med overslag på forventet an-

lægsudgift herfor: af størrelsesorden forventet kr. 3.900.000,00 + finansieringsudgift.

Peter Hallberg: Vi har forestillet os en form for køreplan for, hvordan vi kommer

igennem resten af aftenen:
Èørste punkt er at Ole Jørgensen fra Balslev, vil gennemgå projektet i hovedtræk og

derefter vil Peter Krogh gennemgå den økonomiske del af det. Så vil der være en spetr-

gerunde. Efter spørgerunden vil der være afstemning. Hvis det bliver et ja" så skal vi og-

så stemme om [trt. c. Så forestiller jeg mig, at såfremt der sidder nogle beboere med

dybtgående spørgsmål af den tekniske del af projektet, som måske har begrænset inte-

tèsre- for andre beboere, så har Ole Jørgensen stillet slg til rådighed efter generalfor-

samlingen.

Ingeniør Ole Jørgensen præsenterede sig selv og sit firmq han sidder selv i Data- og

IT-aftlelingen:
Vi har udarbejdet et lasningsforslag ud fra en række forudsætninger i samarbejde med

jeres bredbandsudvalg, og det er disse forudsætninger der danner grundlag for løsnin-

gen Vi ha¡ fokuseret på en løsning, hvor vi har kigget på det fremtidssikre, for det er

trods alt en installation som I gerne skulle have glæde af i mange fu. Det er en installati.

on hvor vi skal bruge hele huset, og ind i alle lejligheder, og det er jo ikke noget man

skal gøre hvert 2 år, så der er meget fokus på fremtidssikring i løsninger¡ og derfor har

vi valgt nogle komponenter og nogle kabler som opfilder dette ønske. Hvis forslaget

bliver vedtaget i aftetU så er den næste fase, at vi skal have fundet nogle leverandører,

det vil sige at vi ikke på nuværende tidspunkf har elektriker eller datainstallatør stående

klar til a{gäigmg, mãn det er så det efterfølgende projekt. Vi skal lave en specifikation
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og et udbudsmateriale og så skal vi ud og finde leverandøren der rent frsisk skal ud og

lave installationen bagefter.
Hvis vi kigger på det der skal ind i lejligheder¡ er det en lille kasse, det er hvad man fir
at se i þligheden samt nogle kabler. Kassen bestfu af et antennestik til TV og radio og

så er der data og telefonstik.

Ole Jørgensen gennemgik opbygningen: Sådan et netværk består af nogle kabler som

gfu op i þlighederne. Der er en server i kælderer¡ hvor forbindelse fra omverden kom-

mer ind. Så er der en fordeling med lyslederkabler der bliver forbundet i nogle ringe, det

gør det mere driftsikkert. Installationen er forberedt til at koble 2 naboejendomme på,

således at man kører på den samme hovedswitch, selvom det er 3 forskellige anlæg, så

man kan sige det på den måde, at hvis man ikke ønsker på et eller andet tidspunkt at væ-

re i fællesskabet længere, så kan man i princþet gå ned og klippe forbindelsen over og

så kan man bruge netværket i sin egen forening. Det er en fordel, nfu vi skal købe tele-

fonminutter og internetforbindelse til så mange som muligt, så bliver det billigere.

Bredbåndsløsningen som vi har vaþ er et ægte bredbånd, den har en langt højere ha-

stighed end den man kan opnå på en almindelig adsl-forbindelse. Vi har også vaþ, at

de kabler der specielt gâr fuakrydsfeltet og ind i lejlighederne, bliver valgt i en kategori

som har den højst opnåelige hastighed i dæ.Netværket vil også give mulighed for at

hver forening kan være sig selv, man kan lave sit eget netværk. Hvis vi kigger på løs-

ningen her, har vi også noget telefoni, og det vil sige, at der sidder en enhed til telefon-
nettet, den telefon man skal bruge, er den telefon I har i dag, man beholder også sit eget

telefonnummer, det er ikke sådan at man skal ud og give alle lejlighederne nye telefon-

numre. Den eksisterende telefoninstallation er den som Tele Danmark ejer, den bliver
liggende, således at man har valgmulighed for at blive på TDC's telefonstik, eller man

vil abonnere på den nye central og have de muligheder der kommer på den.

Antennen som jo også er en del af bredbandet, bliver lavet på en sådan måde at man

nede i krydsfeltet kan vælge hvilke tv-pakker man vil have i den enkelte lejlighed.

Det var meget kort om teknikken i bredbåndet, og nu skal vi høre lidt om økonomien.

Peter Krogh gennemgik "Ilvad kan jeg spare ved at vælge AST's bredbåndsløs-

ningtt
Se BILAG I vedhæftet dette referat.

En andelshaver vil gerne vide hvad man gør, hvis man ikke har en fast telefon i dag,

skal man så først tilmelde sig gennem TDC og så skifte til AST, eller hvordan ser det

ud?

Ole Jørgensen: Der vil være 2 muligheder. Når vi har fundet den telefonleverandør,

der skal levere telefonlinien til den nye telefoncentrat" sa kan man gå til denne leveran-

dør ogbede om at fr et telefonnummer. Alle telefonselskaber hm nogle nummerserier

som de kan dele ud af til deres abonnenter, så man behøver ikke nødvendigvis at gå til
TDC og bestille et telefonnummer.

Ole Sørensen mente, at Peter Krogh omtalte prisen pr. kvartal. Er det rigfigf?

Peter Krogh: Grunden til at jeg sagde kvartalsvis, er fordi Tele Danmark opkræver

kvartalsvis og for at kunne sammenligne med Tele Danmark. I opstillingen (bilag 1) er

det pr. måned.
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Inga Randløv: Når man i forvejen har telefon og har betalt oprettelse af telefon og

internet, skal man så betale igen, for der står lç. 199.- i oprettelse?

Peter Krogh: Det er ngtigt, man skal betale kr. 199.- for oprettelse ligesom TDC tager

en pris for det. Det er et eengangsbeløb.

Carina Clemmesen vil gerne have oplyst, om pengene kommer andelshaver tilgode,

hvis man sælger. Bliver de eventuelt. lagt på vores andel?

Peter Krogh: Hvis man betaler dette projekt kontant: ca. kx. 10.000,00, så vil det blive

tilskrevet lejligheden lige som alt muligt andet der går under forbedringer, men det vil
selvfølgeligblive nedskrevet. Hvis man tager det som lån, hvor man betaler kr. 86.- pr.

md. over 15 år, så vil þligheden ikke have den samme forbedring, men rent regn-

skabsmæssigt er Peter Krogh ikke så meget inde i det aßkrivningsmæssige.

Lotte: Det bliver gratis at ringe internt. Bliver det så også gratis at ringe ttl de 2 tilslut-
tede naboforeninger?

Ole Jøryensen: Ja

Ole Sørensen: Den forbindelse man agter at installere, hvor kraftig vil den være i for-
hold til det jeg har i dag som er 512 kbits. Hvis jeg skal være ringere stillet, så vil jeg

have svært ved at tilslutte mig, selv om jeg synes ideen er god nok.

Ole Jørgensen: Nej, vi har ikke indhentet konkrete tilbud fra udbyderne endnu, for det

hører méd fl ücitationsrunden at falavet specifikation til udbyderne bagefter. Det er al-

tid interessant at snakke båndbredde og hvad ñ¡ jeg i forhold til det jeg betaler, ñr jeg

varen eller bliver jeg snydt, så derfor er bandbredde et varmt emne. Hvis det produkt der

bliver soþt via AST ikke teknisk og økonomisk er fordelagtigt i forhold til andre udby-

dere, så er der jo ingen der vil købe produktet. Hurtigheden kommer også an på, hvor

mange der er på nettet.

Line: Hvorfor er det så dyrt? Jeg kender andre foreninger, hvor det ikke er så dyrt.

Kent Simonsen: Ja det er dyrt. Jeg blev selv overrasket. Men der er en rigtig god grund

til det. Du kan lave det til ll3 af priser¡ men så kan anlægget næsten ingenting, og du

har ingen mulighed for at lave disse tekniske finesser som Ole Jørgensen omtaler. Der

er en ting, som ikke er blevet nævnt: Man har i udvalget talt om eventuelt at lave en

ekstra båndbredde for den¡ der er villige til at betale lidt ekstra.

Sebastian Berg: Jeg synes det er en rigtig god ide, men synes også det er en vanvittig
pris. Med hensyn til styring af trafikkan man få hjælp af særligf udstyr til kr. 5.000,00.

Ole Jørgensen: Der er nok ikke meget her i verder¡ der ikke koster noget, så'Til ingen

penge" er det sikkert også med et gran salt. Det vi har lavet er et løsningsforslag og vi
harlavet et budget, og nåt vi tager den specifikation der foreslåes og den beskrivelse af
den teknik som Kent nævnte før, og vi udbyder det, så er det klart at vi udnytter den

konkurrence der er på markedet, og hvis der er leverandører der står på spring med en

billig løsning, så er jeg helt sikker på den kommer ûem. Budgettet er lavet ud fra de pri-

ser, der er realistiske på nuværende tidspunlf.
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Leif Nicolaisen: Os der ikke er interesseret, hvad skal vi betale? Er man tvunget ind i
det: hvad koster det, hvis man ikke skal have noget?

Lise: Hvornår i processen er man gået væk fra, at man ikke behøver at være med? Før-

ste gang det blev nævnt til generalforsamlingen blev der sagt, at hvis man ikke var inte-

r6r..ri så kunne man bare holde sig udenfor, og så skulle man ikke betale noget.

Kent Simonsen: I dag har vi kabel-tv, der er lagt kabler ind og den udgift blev lagt

oven i huslejen. Den måde vi gør det på i dette eksempel bredbånd, er at den husleje-

stigning som kunne have været, er lavet om til et lan. Det er korrekt, at der vil være en

lille udgift for alle.

Peter Krogh: Hvis man siger nej tak koster det kr. 86,00 pr. md. - se bilag 1' Det frem-

går af den sidste linie i opstillingen. Men så siger man også nej tak til TV.

Jacob Nielsen: Hvad med sikkerheden når man er opkoblet fra sin arbejdsplads?

Ole Jøryesen: Der vil være den samme sikkerhed som du har i dag på din internetfor-

bindelse.

Lisbeth, Aggersvoldvej 2: Jeg har derhjemme en pc'er, og har ventet med at oprette en

internetforbindelse indtil jeg har hørt AST's projekt. Jeg vil gerne vide, omjeg skal be-

tale for service og vedligehõldelse i min lejlighed, eller er det noget Inan er fælles om?

Peter Krogh: Service og vedligeholdelse er med i prisen og medregnet i budgettet

(service på TV-del l<r. 6,25 og kr. 22,30 for telefon og internet).

Ole Sørensen: Ideen er god og nutn skal ikke spare, når man etablerer det, for på læn-

gere sigt bliver det billigere. Jeg anbefaler at stemme ja.

Leif Nicolaisen synes der er for mange løse ender, og synes ikke vi skal stemme om

det i aften.

Lars vil gerne vide hvordan aßkrivningen stemmer overens med lånets løbetid på 15 fu.

Han har õgså en arbejdsplads, men den kan vel blive, når vi stadig har TDC i huset?

Ole Jørgensen: De eksisterende telefonledninger bliver hængende, det vil sige, at der

ikke er rrog.rr, der tvinges over til internetbruger. Hvis man vil bibeholde sit ADSL kan

man godt fortsætte med det.

Administrator: Et 15 arigt kreditforeningslån planlægges optaget, og dermed planlæg-

ger vi også at afskrive. Dér bliver skrevet ned i takt med betaling, derved kan det også

ã¿ministietes som særskilt tillæg med samme betaling pr. þlighed, som det fremgår af
næste forslag, i forbindelse med låneoptagelse.

Lars synes l5 år er for lang tid, på et stykke teknisk anLæg, for hvor er vi om 5 år?

Ole Jørgensen: Udgravning og indlægning af kabler m.m. er den største del af projek-

tet, og jeg vil give ret i, at hvis vi kigger 15 år ûern, så er det ikke det samme.
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Lars vil gerne have udskudt afstemningen og have en udregning på, hvad det vil koste,
hvis man løbende skal opdatere anlægget.

Søren Keller Larsen: Har man hørt hvad andre foreninger skal betale?
Placering af stikdåser?
Hvad med telefonpriser til udlandet?
Bandbredde og hastighed?
Nye andelsforeninger der kobler sig på vores anlæg: Vil vi så ñ noget hurtigere afbeta-
ling og hvad så med dem der ha¡ betalt kontant?
Har vi mulighed for at indvirke på stor, mellem eller lille pakke?
Hvor meget skal man investere i sin pc'er for at komme på bredbånd?

Kent Simonsen: Som spidsbelastning på internettet går vi ud fra min. 256 kbits sek.

Efter budgettet koster det ca. l<r. 10.000,00 pr. lejlighed, men Balslev er ikke det eneste

firma AST har haft kontakt med, men den mest toværdige. Der er andre, der mener, at
man kan gøre det for imellem kr. 5.000,00 og kr. 6.000,00, det kan man med gannt\
men så frr vi ikke den løsning som Balslev foreslår.
Som svar på det med TV-pakken: Det aftrænger af den udbyder vi vælger, muligvis kan
vi ñ indflydelse.

Peter Krogh: Svar til Søren: der kommer stik ca. hvor du har det i dag.

Jacob: Sftkerhed: Kan andre koble sig på?

Peter Krogh: Sikkerheden kan man have i sin egen pc'er.

Michael Rasmussen: Hvis vi går ned om natter¡ kommer de så ud og hjælper? Jeg si-
ger JA tak og synes der er lavet et kæmpe stort stykke arbejde

Peter Krogh: Service er dyrt, men de skal også komme inden 4 timer efter opkaldet

Peter Hansen: Der ha¡ tidligere været diskussioner om fordeling af udgifter som ved
f.eks. varme. Her i forsarnlingen er der en masse mennesker der ikke er interesseret i
internet. Jeg bruger det selv dagligt på mit arbejde, men er ikke interesseret i at have det
hjemme. Det der er tilbage nu er, at skal vi stemme orrl om nogle skal have en kæmpe
fordel ved at vi indfører noget legetøj, som en rnasse ikke er interesseret i det, men skal
være med til at betale. Jeg synes at bestyrelsen og Balslev skal kigge igen på oplægget
og se på ikke mindst de røde tal. De mennesker der ikke er interesseret, vil ffi en ekstra
udgift. Der er rnange, der sparer en rigtig masse penge, og da der er flest af denu så vil
det ikke betyde meget for deres besparelse at de skulle betale de 86.- kr. så de røde tal
bliver nulstillet.

Lykke: Jeg har selv en regning på lff. 3.000,00 pr. md. og vil helt sikker stemme ja til
forslaget.

Peter Hallberg: Som I sikkert har bemærket, ha. j"g holdt meget lav profil, da jeg ikke
har ret meget forstand på bredbånd, så det har jeg overladt til ekspertpanelet. Bestyrel-
sen stiller sig positiv over for forslaget, man skal huske pä at forløbet startede for 2 år
siden: En række beboere meldte sig og vi nedsatte et udvalg. Siden tilsluttede en del be-
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c.

boere sig fra naboforeningerne, og der er brugt rþig mange timer og foreningen har

brugt ca. kr. 70.000,00 for at ñ udarbejdet forslaget fra Balslev. Når man ser sig om-
kring i samfundet, peger det på" at udviklingen går i retning af hurtigere adgang til in-
formatior¡ og udviklingen har førttilat man har større valgfrihed.

Nu har vi så ãet stablet et fornuftþ projekt på benene og de fleste beboere vil alt andet

lige kunne spare et pænt beløb ved at fi installeret bredbånd. I 1997, da vi fik installeret

kabel-tv i foreningerL var det et krav, at vi selv skulle eje anlægget. Det har betydet, at

vi i dag har en forholdsvis lille TV-pakkepris sammenlignet med andre ejendomme.
Det er nu tilbuddet er der, og det er vigtigl at vi selv ejer anlægget, og der er mulighed
for at ñ det etableret som en samlet pakke, og fi de fordele, der er for foreninger¡ og så

kan vi habe at vores naboforeninger også stemmer ja til bredband, således at vi kan stå

endnu stærkere overfor udbyderne og derved forhandle en endnu bedre pris. Bestyrelsen

anbefaler etja til forslaget.

Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende resultat:
120 ja
59 nej
l blank.

Følgetig var forslag om bredbåndsnet vedtaget som indeholdt i indk¡ldelsen.

Såfremt b vedtages:
Bemyndigelse til bestyrelsen for sammen med administrator at optage nødvendigt 15

årigt kreditforeningslån for fuld finansiering af endelig udgift til bredbandsprojektet
frem til færdig resultat med mulighed for tilslutning hertil i hver andelslejlighed.
Ärlig endelig laneydelse til kreditforeningen opkræves som månedligt særskilt tillæg til
boligafgift med tillægsbeløb udregnet fordelt efter antal lejligheder fra tidspunLt for
hj emtage lse af laeditforeningslån.
Hver andelshaver tilbydes (før låneoptagelse) bindende valg mellem kontant betaling

eller månedligt tillæg.

Willy Ädolßen: Jeg vil sikre mig omkring "administrator bemyndiges til at optage

lån": Vi fik samme tilbud da vi skulle have udskiftet vinduer og der var mange der be-

talte, og dengang formodede jeg, at der kun blev optaget lån på det beløb der manglede,

men det gjorde man ikke, man tog det hele.

Administrator: Det med hvor stort lån der bliver hjemtaget har noget at gøre med om
AST i forbindelse med installation anvender kreditforeningslån som byggelån, og det
giorde man, da AST udskiftede vinduer. Fordelen ved at tage det hele hjem fra kredit-
foreningen eî, at sa slþer man for alle de omkostninger der er i forbindelse med et

banklån. Men sådan som forslaget her er formuleret, står der, at man tidsnok og i god tid
skal spørge bindende hvor mange der vil betale kontant. Forudsat kontanterne er i kas-

sen den dag vi optager kreditforeningslånet, så vil lånet blive optaget minus kontantbe-

taling. Det er i det hele taget et spørgsmål om en praktisk mÍrnøwe for hvad er billigst
for foreningen. Med hensyn til værdiforøgelse eller værdifald, er der lagt op til fra be-

styrelsen på den måde som forslaget er stillet, at man optager et lån på 4 mill. kroner og
man ftir enforbedringpã  mill. kroner.
De 4 mill. kroner bliver nedskrevet i takt med afuiklingen af lanet.
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En andelshaver ville gerne vide hvor lang tid man regner til etablering.

Kent Simonsen: Hvis alt går vel, tager det ca- 6 mdr. til'det virker".

En andelshaver foreslog, at kun de beboere, der tilslutter sig det nye anlæg skal betale

for det, således at de beboere, der ikke tilslutter sig, ingen udgift har derfor.

Dirigenten tilkendegav, at det eventuelt bør foreslåes på en kommende generalforsam-

ling, som et ændringsforslag, men generalforsamlingen kan godt tilkendegive f.eks'

hvorvidt man finder det er en god ide om bestyrelsen overvejer det, men der er ikke no-

get bindende herved.

Peter Hallberg: Jeg har noteret det ned, og mere kan jeg ikke gøre lige nu, og så må

man tale om det i bestyrelsen. Jeg kan ikke overskue rent teknisk om det kan lade sig

gøre.

Dirigenten anbefaler at man følger Peter Hallberg i, at bestyrelsen i første omgang ser

på det. Det kunne jo også være en tanke værd og vente og se hvor mange beboere der

ikke tilmelder sig sombrugere afdet nye anlæg.

Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende resultat:

140 ja
31nej
3 ugyldige

X'orslaget var dermed vedtaget.

Dagsordenen var hermed færdigbehandlet.Ikke flere ørskede ordet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen, og tilføjede at inge-

niør Ole Jørgensen herefter sad klar for besvarelse afeventuelle konkrete tekniske spørgsmål

(udenfor referat heraf).

København, den 16/7 2003
Ref, JR/OF

øq



Pakkevalg AST leverer TDC leverer Sparet

TV Stor

TV Stor + Lille Telefon

TV Stor + Familie Telefon

TV Stor + Lille Telefon + lnternet

TV Stor + Familie Telefon + lnternet

TV Stor + lnternet

TV Lille

TV Lille + Lille Telefon

TV Lille + Familie Telefon

Lille + Lille Telefon + lnternet

TV Lille + Familie Telefon + lnternet

TV Lille + lnternet

lngen TV + L¡lle Telefon

lngen TV + Lille Telefon + lnternet

TV + Familie Telefon

lngen TV + Fam¡lie Telefon + lnternet

lngen TV + lngen Telefon + lnternet

201,25

333,57

393,57

382,57

u2,57
272,57

124,25

256,57

316,57

305,57

365,57

195,57

218,32

267,32

278,32

327,32

167,32

86,00

134,00

353,00

453,00

718,40

918,00

499,00

37,00

256,00

356,00

621,00

721,O0

402,00

219,00

584,00

319,00

684,00

365,00

0,00

-67,25
19,43
59,43

335,43
375,43
226,43

-87,25

'0,57
39,43

315,43
355,43
206,43

0,68
316,68
40,68

356,68
207,68
-86TV+ Telefon + lnternet

BITAG 1.

Hvad kan jeg spare ved at vælge AST's bredbåndsløsning('*'g"r'12/e.-c,3)

Nedenstående taler den mdr. for henholdsvis vores netværk incl. lån kontra TDG.

Ved ændring af TV-Stor til TV-Mellem vil der yderligere være en besparelse på ca. 40 kr"lmdr.

Ved kontantbetaling {ca. 10.000 kr.} vil der yderligere være en besparelse på ca. 86 kr./mdr.

å-iåle Telefen hcs TDC svarer til eyr kvartalsnegning pålydend* 657,- kr"

Fan¡i|le Telef*n hcs TÐG svårer fil en kvantalsregning pålydenele 957,- kr"

Beregning af lån til Bredbånds installation
Udbetalt kontant kr. 3.900.000 Antal lejligheder: 420

Løbetid fulig ydelse l, år tåneder Beløb / mdr. / leilighed

15 år 433.945,00 12 86

Alt andet lige vilden månedlige ydelse falde lidt indtil udløb.

Ønskede udregning for løbetid: 15 år 86'00

holdsvis hver 1

Side 4 af 4

Pris Prig
132,32
192,32
38,25
95,25

115,25
49,00
71

lnternet (excl. service)
lntemet servtce

219,00
319,00

37,00

1U
365
365

Lille (incl. service og forbrug)
Familie (incl. service og forbrug)

Lille (incl. service)
Mellem (incl. service)
Stor (incl. service)

Oprettelse af Intemet eller Telefon koster ,- kr.


