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Vilkår for internetmedlemskab af FSA 

 

 
1 GENERELT 
1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening 

(FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net (FSANET). Et sådant 
medlem kaldes internetmedlem. 

1.2 Tilslutningen er personlig for medlemmet og dennes husstand og evt. gæster på bopæ-
len. Tilslutningen kan ikke overdrages til tredjemand uden tilladelse fra FSA. Medlemmet 
kan ikke uden godkendelse fra FSA give, sælge eller på anden måde tillade andre adgang 
til internettet via tilslutningen.  

1.3 Tilslutningen er beregnet til privat brug.  

1.4 Brug af tilslutningen til hjemmearbejdsplads og eget erhverv tillades dog i det omfang, 
brugen ikke forstyrrer andre medlemmers brug af internettet eller belaster nettet uri-
meligt. FSA kan fastsætte begrænsninger i et medlems brug af den fælles kapacitet 
(fair-user-grænser). Et medlem kan ikke stille særlige krav i anledning af den erhvervs-
mæssige brug, jf. dog pkt. 1.6. FSA yder ingen erstatning, såfremt der opstår forstyr-
relse, hverken i den erhvervsmæssige eller private brug.  

1.5 FSAs system tildeler automatisk en lokal IP-adresse, som er gældende for alle enheder, 
der tilsluttes det af FSA udleverede modem. Alle lokale IP-adresser oversættes til en og 
samme fælles offentlig IP-adresse for hele FSANET.  

1.6 Et medlem kan efter anmodning ledsaget af dokumentation for særligt behov, få tildelt 
en offentlig IP-adresse. Da antallet af sådanne adresser er begrænset, kan FSA afvise 
en sådan anmodning. Der fastsættes et særligt gebyr herfor (pt. 25 kr. pr. måned incl. 
moms). 

1.7 FSANET foretager logning i henhold til lovgivningen og skal efter dommerkendelse be-
svare forespørgsler fra myndigheder i sager vedr. datakriminalitet. 

1.8 Medlemmet skal holde FSA opdateret med navneændringer og kontakt-e-mailadresse 
og -telefonnummer. FSA må ikke offentliggøre disse, men kan give dem videre til en 
servicepartner, der skal behandle dem fortroligt, i forbindelse med fejludbedring. 

 

2 TILSLUTNING 
2.1  Tilslutningen til internettet må kun ske via et Cisco EPC3925, 3928, 3940 eller senere 

kabelmodem med router, som leveres af FSA. Medlemmets pc, telefon, tv og andet 
udstyr kan tilsluttes modemmet trådløst eller via datakabel. Ved tilslutning aftales in-
stallation. 

2.2 Medlemmet betaler den til enhver tid fastsatte pris for et modem. FSA indkøber modem 
billigst muligt, og medlemmet betaler indkøbsprisen. FSA yder garanti efter købeloven i 
hhv. 6 mdr./2 år. 
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2.3  Medlemmet er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret 
af FSA eller dennes servicepartner, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver 
tid gældende regler, og at det opfylder de nødvendige krav til tekniske specifikationer. 

2.4  Medlemmet må ikke foretage indgreb i kabelmodemudstyr. Identifikationsmærker må 
ikke fjernes. 

   

3 BRUG AF TILSLUTNINGEN 
3.1  Medlemmet er ansvarlig for enhver brug af tilslutningen. 

3.2  FSA har ingen mulighed for at udøve kontrol med det dataindhold, som passerer via 
nettet og tilslutningen, og FSA påtager sig intet ansvar herfor. Medlemmet er ansvarlig 
for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen, ikke krænker 
gældende lovgivning eller andres rettigheder.  

3.3 FSA har opsat en firewall, men påtager sig intet erstatningsansvar for, at tredjemand 
(hackere) trænger ind i tilslutningen, destruerer, forvansker eller ændrer data eller ud-
styr. 

3.4  Medlemmet er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre 
skade eller gener for driften at FSANET eller tredjepart. 

 Medlemmet skal følge FSAs anvisninger vedr. installation og brug af tilslutningen. FSA 
har ret til at foretage inspektion af tilslutningen efter aftale med medlemmet. 

3.5 FSA kan ændre prioriteringen af trafikken i nettet således at tung datatrafik (både down-
load og upload) ikke generer den normale datatrafik og øvrige brug af nettet. Såfremt 
et medlem producerer megen tung trafik, f.eks. i form store downloads, har FSA ret til 
at gribe ind, således at nettet ikke overbelastes. 

3.6  Den af FSA evt. tildelte plads til mailbox må kun anvendes til ikke-kommerciel brug og 
indholdet må ikke være i strid med gældende lovgivning. Såfremt en mailboks skal ud-
nyttes kommercielt, kan FSA fastsætte gebyrer herfor. 

3.7 Såfremt FSA konstaterer, at en eller flere e-mail-adresser tilhørende et medlem, bruges 
til spamming eller tilsvarende, kan tilslutningen, mail-adresse eller mailboks uden varsel 
lukkes midlertidigt eller permanent. Lukning skal meddeles medlemmet via den kon-
taktmail eller telefon, som er nævnt i stk. 1.8.  

3.8 Tilslutningen giver ikke mulighed for opstilling af servere, som kan tilbyde services til 
andre. Hvis man ønsker at opstille en server, kan dette kun ske efter aftale med FSA i 
hvert enkelt tilfælde. FSA kan uden begrundelse afvise at tillade opstilling af en server. 

3.9 Ønskes en nærmere specificeret konfiguration af modem, kan det leveres gennem FSAs 
servicepartner. Medlemmet betaler udgiften efter regning. 

  

4 AFHJÆLPNING AF FEJL 
4.1  Medlemmet skal indestå for, at husinstallationen i enhver henseende er i orden. Udgifter 

til at bringe husinstallationen teknisk i orden, afholdes af medlemmet. 

4.2 Medlemmet skal anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på en af FSA oplyst serviceadresse, 
der kan være en e-mail-adresse eller et telefonnummer, der oplyses på hjemmesiden. 
FSAs servicepartner vil påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid uden ugrun-
det ophold. Såfremt medlemmet begærer en fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl 
eller mangler i medlemmets eget udstyr, eller til medlemmets fejlagtige anvendelse af 
tilslutningen, kan servicepartner eller FSA debitere medlemmet direkte herfor.  
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4.3 AFO, Aftale for Fællesantenne Området, har udgivet vejledninger for fællesantennean-
læg og for husinstallationer. Disse danner grundlag for, hvad der er en fagmæssig kor-
rekt installation. Dette kan suppleres med FSAs egne vejledninger og forskrifter som 
meddeles på FSAs hjemmeside. Disse vejledninger skal kunne findes fra FSAs hjemme-
side. 

4.4  FSA påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan hen-
føres til, at medlemmet enten har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af 
FSA, eller at medlemmet har foretaget indgreb i tilslutningen. 

  

5 AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN 
5.1  FSANET har ret til omgående at afbryde medlemmets tilslutning, såfremt: 

(I) Medlemmet på trods af påkrav ikke betaler skyldige beløb. 

(II) Medlemmet på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forplig-
telser i henhold til disse vilkår. 

(III) Medlemmets installation medfører uacceptabel returvejsstøj i anlægget. 

(IV) Medlemmet er dømt for brug af forbindelsen til ulovlige formål. 

5.2  Medlemmet, er uanset afbrydelse af tilslutningen, forpligtet til at betale afgift frem til 
aftalens ophør. 

5.3  FSA er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen. 

 

6 INTERNETHASTIGHEDER, PRISER OG BETALING 
6.1  Takster, afgifter og gebyrer fremgår af FSAs til enhver tid gældende prisblad, der of-

fentliggøres på hjemmesiden. 

6.2  Aktuelt er fastsat følgende hastigheder og priser: 

 10/3 MB/s:    99 kr. pr. måned. 
 50/20 MB/s: 159 kr. pr. måned. 

 100/30 MB/s: 239 kr. pr. måned. 

 Priser er incl. moms. 

 Det første tal angiver downloadhastighed, det andet tal uploadhastighed. 
6.3  FSA har ret til med 1 måneds varsel at ændre priser, hastigheder eller betalingsform. 

Ændringer meddeles medlemmet på hjemmesiden eller via e-mail. 

6.4 Faktura, der betales halvårsvis forud, udsendes til betaling senest den 25. i måneden 
forud for det halvår, fakturaen gælder for.  

6.5 Medlemmet kan bede FSA opkræve betaling for internettet fra medlemmets arbejdsgiver 
eller andre. Denne form for betaling ændrer intet ved medlemmets rettigheder og plig-
ter. 

 

7  AFTALENS LØBETID OG OPHØR 
7.1  Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 1 måneds varsel til udgangen af 

et kvartal. Aftalen kan af den ene part bringes til ophør uden varsel, såfremt den anden 
part væsentligt eller i gentagne tilfælde misligholder sine forpligtelser i henhold til afta-
len.  
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7.2  Såfremt et medlem ikke betaler ordinært kontingent til FSA, og såfremt kabel-tv afbry-
des, afbrydes internettet samtidig. Medlemmet har ikke krav på noget dekort eller til-
bagebetaling i den anledning. 

 

8 ÆNDRING AF HASTIGHED 
8.1 Medlemmet kan med e-mail til FSA bestille højere eller lavere hastighed for tilslutningen, 

jf. pkt. 6.2. 

8.2 Ændring i hastighed foretages snarest muligt.  

8.3 Betaling for højere hastighed beregnes forholdsmæssigt efter antal dage og påføres fak-
tura for følgende kvartal. Betaling for lavere hastighed sker fra næste kvartals begyn-
delse. 

 
9  MAILADRESSER 
9.1 FSA stiller indtil 10 e-mail-adresser med ”efternavne” @fsanet.dk til rådighed for inte-

resserede medlemmer. Medlemmerne kan selv bestille sådanne e-mail-adresser på 
medlemsportalen http://mit.fsanet.dk. 

9.2. Til hver e-mail-adresse stilles webmail og en postboks, der aktuelt er på 500 MB, til 
rådighed for medlemmet. 

9.3 Medlemmerne er i øvrigt berettigede til at anvende e-mail-adresser efter eget valg. 

 
10 TELEFONI  
10.1 Internettelefoni (IP-tlf.) kan efter medlemmets ønske leveres fra evercall, der er FSAs 

samarbejdspartner. FSA har ingen økonomiske interesser i evercall. 

10.2 evercall kan levere andre ydelser, f.eks. mobiltelefon og trådløs datatransmission. 

10.3 Medlemmerne kan betjene sig selv og betale via en særlig hjemmeside.  

10.3 Medlemmet retter selv henvendelse til evercall for aftale om telefoni. Se kontaktoplys-
ninger på hjemmesiden.  

 
11  ÆNDRINGER I AFTALEVILKÅR 
11.1 FSA forbeholder sig ret til at ændre aftalevilkårene, medlemmets e-mail adresse og 

tekniske specifikationer samt de funktioner, som tilslutningen giver medlemmet mulig-
hed for at anvende. Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel bortset 
fra ændringer, som skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning 
eller tilsvarende. Mindre ændringer af tekniske specifikationer og funktioner kan til en-
hver tid meddeles medlemmerne på FSAs hjemmeside eller via e-mail. 

 

12 ØVRIGE BESTEMMELSER 
12.1 Enhver tvist mellem parterne kan indbringes for domstolene. Helsingør Ret er værne-

ting. Tvister om de af aftalen omfattede ydelser, priser, vilkår m.m. kan dog kun fore-
lægges til afgørelse for FSA generalforsamling. 

12.2 FSA kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand. 
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12.3 Medlemmet opnår ingen rettigheder over IP-adresse, ophavsretligt beskyttede værker, 
tekniske løsninger, nettet, tilslutninger, det af FSA evt. leverede udstyr eller andet, 
bortset fra hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalevilkårene. 

 
Vilkårene er fastsat af FSAs bestyrelse den 18.9.2017. 

 

 

Du kan også se denne vedledning på www.fsanet.dk => Internet => Internet pakker og priser. 

 

http://www.fsanet.dk/
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