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Tilbudsnummer  Ins140 
Dato 10-11-2016 
Forening 
Att.: 

AB Margueritten      
Bestyrelsen 

Kontaktperson Claus August Nielsen 
Telefon 33 23 00 99 
E-mail forening@fiberby.dk  
Version 4.0 
  

 

Tilbud på opgradering af udstyr 

 
Vi har gennemgået en større opgradering af hele vores netværk og vi er nu klar til at levere 200/200 
Mbit/s internetforbindelse til alle beboere i jeres boligforening.   
 
Da jeres forening har teknologisk forældet udstyr, som er fysisk begrænset til 100/100 Mbit/s, er det 
nødvendigt at udskifte foreningens centrale udstyr.  
 
I kan frit vælge mellem køb og lejeaftale. 
 
Lejeaftalen er til en fast lav månedlig ydelse. Tilbuddet på den månedlige leje, er baseret på 
vægstik som er tilsluttet netværket, efter vores optegnelser. 
 
Vælger foreningen at købe udstyret kontant, betales hele opgraderingen på en gang. Se priser på 
næste side.  
 

Gigabit er fremtiden   
Tilbuddet indebærer en total gennemgang af jeres nuværende installation.  
 
Vi fjerner forældet udstyr og installerer nyt og mere driftssikkert gigabitudstyr. 
Herunder udskiftning af fiberoptik og oprydning af patchpanel i rackskabet.  
 
Dernæst sørger vores netværkstekniker for at konfigurere og teste installationen samt verificere en 
forbindelse på minimum 200/200 Mbit/s til hver port.  
 
Afslutningsvis informerer vi samtlige beboere om hvordan de får mest muligt ud af det nye udstyr og 
den opgraderede hastighed.   
 
 
Det får I:  
 

 Nyt udstyr. Komponenter som strømforsyninger og blæsere i ældre udstyr har det med at dø 
og lave periodiske fejl. Ved at udskifte ældre udstyr inden det står af, undgår I irriterende 
nedetid. 
 

 Bedre stabilitet og oppetid. Med opgraderingen kan vi hurtigere fejlsøge og foreningen opnår 
højere oppetid samt færre nedbrud.  
 

 Bedre streamingoplevelse og mindre ventetid. Streaming stormer frem og stiller større krav 
til hastigheden. Samtidig har vi stadigt flere enheder på af gangen. Jo flere enheder der skal 
dele hastigheden, des større behov for højere hastighed. 

 

 Fremtidssikring. Fiberby kommer til at hæve hastigheden yderligere de kommende år, det 
bliver I forberedt til med det nye udstyr.  
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1. Leje  
Foreningen kan leje nyt og konfigureret udstyr for en fast lav månedlig ydelse.  
 

Beskrivelse Antal porte Pris pr. port Beløb

Månedlig leje 31 10 310

I alt kr. inkl. moms pr måned 310
 

 
Lejebetingelserne fremgår af vedlagte bilag 1:  
Lejebetingelser for netværksudstyr og switche til boligforeninger.  

 
 

2. Køb  

Foreningen kan købe nyt, konfigureret udstyr.  
 

Beskrivelse Beløb

Gigabit udstyr til 12500

I alt kr. inkl. moms 12500

Antal porte

31

 
Udstyrets pris er alt inkluderet, det vil sige inklusive komplet levering, montering og konfiguration.  
Der er 2 års garanti på det nye udstyr, og det bliver foreningens ejendom uden binding. 

 
 
Hvad gør foreningen nu? 
 
Foreningen bedes tage stilling til de tilbudte muligheder ved afkrydsning nedenfor og returnere 
dokumentet underskrevet til Fiberby. 
 

Leje: 

 Ja    Vi ønsker at leje udstyret til ovenstående pris jf. punkt 1.  
Udfyldes eventuelt hvis antal vægstik skal rettes til: ___ stk. 

  Fiberby bortskaffer det gamle udstyr.  Ja eller  Nej, placeres her: _________    
 
Køb: 

 Ja    Vi ønsker at købe det nye udstyr pris til ovenstående pris jf. punkt 2 

Fiberby bortskaffer det gamle udstyr.  Ja eller  Nej, placeres her: _________ 
 
 
Ved accept af ovenstående vender Fiberby snarest tilbage med forventet installationsdato.  
Leveringstid er generelt 3 måneder fra modtagelsen af underskrevet dokument.   
 
Tilbuddet er gældende i 6 måneder fra d.d. 
  
 

Foreningsnavn:   _________________ 
 
 
Dato: _____ Bemyndiget underskriver(e):  ____________________________ 


