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Internet 



Med internet via antenneforeningen 
indeholder løsingen … 

 
o  Modem m. router til medlemmerne  
o  Mulighed for trådløs tilkobling* 
o  Spam- og virusfilter (email) 
o  Kundeservice og support 
o  Der peeres med min. 2 globale IP-operatører 
  

o  Altid opkoblet 
o  Ubegrænset forbrug 
o  Ubegrænset antal E-mail 

adresser  
o  Webmail 
o  POP3 & IMAP 
 

*Modem har trådløs net indbygget + 4 data porte + 2 telefoni porte  
(stilles til rådighed i abonnementets levetid) 
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Internet produkter / hastigheder 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Telefoni 
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Alle almindelige trykknaptelefoner, kan bruges til GC�BO 
telefoni abonnementer.  
 
Telefonien fungerer med det udleverede kabel-modem, 
som indeholder telefonstik til almindelige analoge trykknap 
telefoner. 

Telefoni du kender 
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Om telefoni … 

o  Mulighed for et nyt telefonnummer  
o  Benyt eksisterende nummer 

(nummer-portering) 
o  Mulighed for 2 telefonnumre/ 

-abonnementer 
o  Vis nummer 
o  Hemmeligt nummer 
o  Telefonsvarer 

o  Forskellige former for viderestilling 
o  Mødetelefon 
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Der kan frit vælges mellem 3 forskellige abonnementstyper 

Priser er inkl. moms 

Der bliver faktureret særskilt for opkald til udland, servicenumre, særtjenester 
samt opkaldsafgifter til disse services. 



Når du har fået dit abonnement kan 
du på på selvbetjening: 

•  Ændre abonnement (skift mellem produkter) 
•  Tilknytte fast IP adresse  
•  Bestille telefoni 

•  nyt eller eksisterende nummer 
•  ekstra telefonnummer/”linie” 

•  Tilføje emailadresse(r) 
•  … og meget mere 
  



Videre forløb … 

Opdeling:  
•  Ny kunde  

(har ikke tidligere benyttet antenneforeningen til internet/telefoni) 

•  Eksisterende kunder  
(har internet og evt. telefoni gennem antenneforeningen) 

 



Ny kunde 

•  Udfyld bestillingen på www.aabf.dk 
•  Opsig eksisterende internetabonnement  
•  Fastnet-telefoni med dit eksisterende telefonnummer 

tilknyttet internetforbindelsen 
–  opsig kun ekstra services som feks. Duet, Vis nummer, nummer i 

bero eller lignende hos nuværende udbyder – opsig IKKE 
abonnement – for så kan nummer ikke bibeholdes. 

•  Telefoni med nyt nummer  
bestilles først, når internetforbindelse er aktiv 

 

Benytter ikke internet via foreningen/(Dansk Kabel TV)  til internet/telefoni i dag 



Eksisterende kunder … 

•  Udfyld bestillingen på www.aabf.dk  
•  Dit abonnement hos Dansk Kabel TV er automatisk 

opsagt pr. 31/12-2012.  
•  Hvis telefoni ønskes med eksisterende nummer 

–  Hvis det er et telefonnummer via Dansk Kabel TV sker opsigelse 
automatisk.  

–  Hvis det er et telefonnummer via anden udbyder end Dansk 
Kabel TV  

•  opsig kun ekstra services som feks. Duet, Vis nummer, nummer i 
bero eller lignende hos nuværende udbyder – opsig IKKE 
abonnement – for så kan nummer ikke bibeholdes. 

•  Hvis telefoni ønskes med nyt nummer 
–  Bestilles først, når internetforbindelse er aktiv 
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Har internet og evt. telefoni gennem antenneforeningen via Dansk Kabel TV. 



Hvad sker der nu? 

 
Før 3. december 
Gå ind på www.aabf.dk og følg linket til bestilling. 
GC-BO modtager bestillinger og bekræfter disse 
Kunder, får udleveret nyt modem. Det sker hos Expert i Aalbæk 

 Onsdag den 28/11-2012 kl. 16.00 til 21.00 
 Lørdag den 1/12-2012 kl. 10.00 til 16.00 
 (for ’sommerhus-kunder’, der ikke kan afhente modem, aftales 
 nærmere) 

 
Den 3. december  
GC-BO er klar ved telefonerne til at afklare spørgsmål og hjælpe, 
hvis der skulle være problemer med tilslutning/opsætning (der 
kan være pres på telefonerne de første dage) 



Din forberedelse 

•  Din oplevelse af forbedringerne hænger sammen med din 
husstands installation.  

•  Benyt lejligheden til at få tjekket 
–  Kabler 
–  Stik 
–  Forløb i husstanden (væk med kabler der ikke længere 

anvendes osv.) 
•  Er du i tvivl er foreningens serviceleverandør klar til at hjælpe 

(Expert, Aalbæk) 
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