TDC Group vil gerne komme med et tilbud på anlæggelse af fiber i jeres område (#302
Blombjerggård)
Tilbuddet dækker anlæggelsen af fiber på vedhæftede adresseliste.
Hvis området skal tilpasses, så skal det aftales med Rasmus Carstensen (Cc)
Tilbuddet på anlæggelse af er delt i to dele; en for områdeaktivering og en for stikledningerne til de enkelte
husstande.
Prisen for områdeaktivering vil være 643.000 kr. og dette er en fast omkostning der skal bæres, uanset hvor
mange husstande i søger om støtte til.
Derudover er der en omkostning på 7.000 kr. pr. stikledning til de enkelte hustande i projektet.
Tilbuddet svarer til en pris pr. tilslutning på 13.066 kr. ekskl. moms ved 106 husstande og der kan søges
støtte på op til 70.000 kr. pr. husstand.
Hvis omkostningen overstiger 72.000 kr. pr. husstand kan projektet ikke realiseres, da det bliver for dyrt i
forhold til ovenstående. Hvis vi ender med færre end 10 husstande kan projektet ikke realiseres. Bemærk at
jeres egenfinansiering skal fratrækkes det endelige støttebeløb (excl. Moms) hos energistyrelsen.
Hvis i vil stille jer selv mest gunstigt ift. støttepuljen, kan i evt. høre kommunen om de vil yde medfinansiering.
Anlæggelsen og tilbuddet er betinget af godkendelse og finansiering fra støttepuljen. Tilbuddet er betinget af
at minimum 70 % af de tilsluttede husstande som minimum køber en bredbåndsforbindelse med binding i 6
mdr. (dvs. op til 30 % kan vælge passiv infrastruktur)
Jeg har vedhæftet lidt information omkring vores fiberprodukter. Lige pt. tilbydes vores fiberprodukter kun som
samlede pakker indeholdende enten TV, bredbånd og telefoni (HomeTrio Fiber) eller bredbånd og telefoni
(HomeDuo Fiber).
I forhold til priserne på slutkunde produkterne vil jeg gerne tilbyde alle husstande gratis oprettelse på alle
abonnementer (normalpris 999 kr.), så det eneste de skal forholde sig til er de minimum 2.000 kr. i
egenfinansiering der er påkrævet for at få støttekroner via bredbåndspuljen og en fast abonnementspris på
det produkt husstanden ønsker.
Primo 2017 vil det også være muligt at købe bredbånd stand-alone hos TDC Group på fiber.
Priserne på Fiber bredbånd forventes at være:
50/10 Mbit/s = 249 kr. pr. måned
100/20 Mbit/s = 299 kr. pr. måned
300/60 Mbit/s = 399 kr. pr. måned
500/60 Mbit/s = 499 kr. pr. måned
Der bliver formentlig tilbudt symmetrisk hastighed for 20 kr. ekstra pr. måned.
Der er C More Film med i bredbånd, så der er masser af underholdning der kan nydes online.
Alle priser på produkter er gældende for private og mindre erhvervsdrivende med 1-2 ansatte. Hvis i har
erhvervsvirksomheder med mere end 2 ansatte i projektet skal de have specifikt tilbud fra TDC Erhverv på
slutkundepriser, men kontakt undertegnede, hvis det er tilfældet, så sætter jeg dem i kontakt med en fra TDC
Erhverv.
TDC Group vil i næste uge ringe til alle projekter der har fået tilbud for at komme videre med evt.
udarbejdelse af partnerskabsaftaler, projektbeskrivelse, tidsplan, budget osv.
Du/I er meget velkomne til at kontakte undertegnede for yderligere detaljer.
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