
Prisliste for service til FSAs medlemmer pr. 1.4.2015 Pris
Priser er incl. moms og kørsel
Normal arbejdstid: Kl. 8-18
Ydelserne faktureres direkte fra Digital Installation

Faste priser på installationer incl. materialer
Arbejdet udføres efter aftale inden for 5-10 dage
Check af husinstallation og stikledning (*) 295      
Modem installation incl. stikdåse eller filter og 5 m. kabel 795      
Opsætning og installation af tv, pr. time 595      
Indstilling af tv og kanalsøgning 300      
Montering af ekstra slutstikdåse incl. indtil 10 m kabel 800      
Montering af ekstra sløjfestikdåse incl. indtil 10 m kabel 850      
Midlertidig stikledning på jorden. FSA udlåner kabel 595      
Ny stikledning incl. 35 m. kabel og stikdåse/filter 1.595   
Ny stikledning incl. 50 m. kabel (tykkere) og stikdåse/filter 2.195   

Timepriser ekskl. materialer
Arbejdet udføres efter aftale inden for 5-10 dage
Udskiftning af stikdåse og forstærker, pr. time 595      
Tilkald til installation, fejlretning m.m., pr. time 595      
Timepris pr. time inkl. kørsel 595      
Efter 1. time, pr. påbegyndte halve time 250      

Tillæg for hurtigt tilkald
Tilkald samme dag, pr. tilkald kl. 8-22 300      
Tilkald næste dag, pr. tilkald 200      

Materialepriser
Nedensteånde materialepriser tillægges efter forbrug
Slutstikdåse f.eks. Freja T0BH 200      
Sløjfestikdåse f.eks. Freja T4bH 250      
Multimediedåse, slut f.eks. Freja MM4/65 250      
Multimediedåse, sløjfe f.eks. Freja MM8/65 300      
Husforstærker m. returvej (internet). 4 udgange Comega DA4 800      
   Incl. slutmodstand i ikke brugte udgange
Husforstærker m. returvej (internet). 8 udgange Comega DA8 850      
   Incl. slutmodstand i ikke brugte udgange
Husforstærker uden returvej. 1 udgang f.eks. MC20TA 545      
Husforstærker m. returvej (internet). 1 udgang f.eks. VX81 650      
Antennekabel indendørs (hvidt 7 mm.) pr. m. (**) 10        
Antennekabel udendørs (sort 8 mm.) pr. m. (**) 15        
TV-stik (IEC) 15        
F-konnektor 15        

Noter:
(*) Husinstallation og stikledninger undersøges visuelt og
måles igennem for evt. fejl. Medlemmet får et tilbud på re-
paration. Hvis tilbud accepteres, bortfalder betaling 295 kr.
(**) Kabel: Hvor intet andet er nævnt: 7 mm. hvidt 
   kvalitetsmed dobbeltskærm (staniol og net) 

Bestilling: fsa@fsanet.dk
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