
AB Julius

Internet, TV og Telefoni med Parknet

Ombygningsarbejde af foreningens internet og TV installation er nu næsten afsluttet. Fremover er 
det muligt at vælge Parknet som alternativ til YouSee og DanskKabel TV. 

Parknet signal vil blive distribueret igennem foreningens egen installation, som løber på 
fortrapperne. Samme installation benyttes også af DanskKabel TV. Forbindelsen til din lejlighed 
vil blive fysisk koblet om ved din tilmelding til Parknet. Det er dermed ENTEN Parknet ELLER 
Dansk Kabel TV.  

YouSee har deres egne installationer på bagtrappen og er uberørt. 
Foretager du dig ikke noget aktiv, fortsætter dit TV, telefoni og internet som hidtil. 

Spar penge og tilmeld dig Parknet nu

Du kan tilmelde dig allerede nu på www.parknet.dk. Ved tilmelding frem til den 07. Oktober vil 
Parknet ikke opkræve oprettelsesgebyr på 100 kr.

Fra den 15. September vil der være prøvesignal på anlægget for dem, der ikke er tilsluttet Dansk 
Kabel TV. Så kan du prøve signalet uanset om man er tilmeldt eller ej. Fra 1. Oktober er der 
ordinær drift, og det betyder at man skal være tilmeldt, ellers lukkes forbindelsen. 

Betalingen sker hos Parknet kvartalsvis forud. Desuden anbefales at du tilmelder dig 
BetalingsService og opgiver email, ellers vil der komme tillægsgebyrer ud over 7 kr./md for 
opkrævning via BetalingsService.

Parknet Internet 200/200 Mbit/s til 65 kr./md. 

Hos Parknet er der kun én internethastighed: HØJ. 
På den måde kan Parknet tilbyde 200/200 Mbit/s til alle til en pris hvor alle kan være med: 
65 kr/md. 

Ønsker du trådløs tilslutning, kan du tilslutte en wifi-router i din lejlighed. Du kan benytte din 
egen trådløs router. Bemærk at Parknet ikke kan garantere hastigheden via en trådløs router. 
Parknet yder kun support på den router som de selv sælger (Dlink XL-820).  Den kan købes i 
Parknets butik hverdage kl 17-18, for 550 kr. 

TV – 24 digitale kanaler til 83 kr./md. og meget mere

For at se TV fra Parknet skal man have et TV med DVB-C tuner og MPEG4 understøttelse, eller 
evt en digital-modtagerboks. De almindelige TV pakker (lille, mellem, stor og filmpakke), kræver 
ikke noget ekstraudstyr eller programkort. 
Kanalsøgning foretages med følgende parametre: Søgefrekvens 143 Mhz, Modulation=QAM64, 
Netværksid =100, Symbolrate=6.875. 
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Parknet kan også tilbyde diverse pakker og enkeltkanaler som tillæg til de almindelige TV pakker.
Dette kræver et programkort. Kortet er gratis og udleveres hvis du køber et CA-modul til 395 kr, 
eller en Digital boks til 970 kr. Alle TV pakker op priser kan ses på www.parknet.dk.

Telefoni – fra 19 kr./md

Til dem der fortsat ønsker fastnettelefon i hjemmet kan Parknet også tilbyde dette. Oprettelse er 
gratis og det er også gratis at få sit nummer med. Teleadapter stilles gratis til rådighed undtagen 
ved basisabonnementet. Såfremt dit telefon er tilsluttet en alarm, bedes du at kontakte 
alarmcentralen eller hjælpemiddelcentralen for at få oplyst hvilke krav der stilles fra deres side. 

Parknet tilbyder 4 typer abonnementer.

1. Basis: til 19 kr/md. Til dig der bare vil have en telefon. Du bliver opkrævet 449 kr for 
boksen.

2. Parknet special: til 65 kr/md. Til dig som gerne vil kunne ringe frit til fastnet i Danmark og 
58 lande.

3. Fri tale Danmark: til 79 kr/md. Fri tale til alle Mobil og Fastnetnumre i Danmark

4. International fastpris: 99 kr/md: Som 3, men med 21 lande inkluderet.

Ønsker du at få dit nuværende nummer med, er det vigtigt at du ikke selv opsiger dit nuværende 
teleselskab, men giver Parknet en fuldmagt til dette. Du finder fuldmagten på Parknets 
hjemmeside  https://parknet.dk/telefoni/flytning-af-telefonnummer.

Parknet Support

Du kan kontakte Parknet per email support@parknet.dk 
på telefon 36 90 60 00 hverdage 9-12.30 og 18-21

Find dette opslag også på www.AB-Julius.dk 

De bedste hilsner

på bestyrelsens vegne
Sebastian Løck – 11. september 2016
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