
FSANET tilbyder i 2020 til medlemmerne 
FSA medlemsprisliste 2020 

Bredbånd (internet) 
Bredbånd producerer vi selv. Derfor kan vi for 7. år i træk levere til uændrede priser. 

Til det lille behov som webbank, mails, hjemmesider og lidt streaming: 10/3 MBit    99 kr. pr. måned 
Er I flere, der vil streame og se tungere hjemmesider, anbefaler vi: 50/20 Mit 159 kr. pr. måned 
Vil I gerne have det bedste og kunne streame HD og UHD: 100/30 MB 239 kr. pr. måned 
Fast IP-adresse (kun nødvendig, hvis du skal opsætte VPN eller lign.)   25 kr. pr. måned  
Nyt modem: Technicolor (tidl. Cisco) 3940ALR2, hvis du vil skifte til det bedste. 

Kører system 802.11ac og tidl. samt dualband 2,4 og 5 Ghz. Vores indkøbspris 920 kr. (engangs) 

Tv-streaming 
Når du har bredbånd, kan du se masser af tv som streaming uden at købe tv-pakker 

Prøv DRTV, TV 2 Play, ViaPlay, DPlay, YouTube og mange andre muligheder. Hvis mere end en ad gangen strea-
mer, skal du nok have 50 Mbit eller 100 Mbit bredbånd. Kan både ses på traditionelle tv (nyere), pc, laptop, 
desktop, smartphone m.m. samt med andre tv vha. AppleTV eller Google Cast Ultra. Se anmeldelse og priser for 
de bedste 15 streamingtjenester her. 

Tv – traditionelt antenne tv (også kaldet flow-tv), det meste i HD 
Hvis du vil have den bedste billedkvalitet, skal du stadig bruge ”gammeldags” flow-tv, mest i HD. 

1.075 kr. pr. år 
   5 kr. pr. måned 

360 kr. pr. stk. 

 4.286 kr. pr. år 

6.675 kr. pr. år. 

DRs 3 kanaler DR1, DR2 og DR Ramasjang + TV 2 + 2 musikkanaler + nabolandskanaler. 
Køb en grundpakke. Samtidig får du de fleste kanaler som WebTV (Gplay), der kan ses  
overalt: Hjemme, i sommerhus, camping samt rejse i hele EU, hvor der er bredbånd 
(maks. 5 enheder tilmeldt, maks. 2 kørende samtidig). (*) 
TV2 vil have ekstra, hvis TV2 skal kunne ses på WebTV 
Du kan supplere dette med frit-valgs-kanaler, se særlig prisliste. 
Nødvendigt conax-kort med holder koster (man kan have maks. 4 kort pr. medlem) 

Hvis du vil have flere-tv kanaler som f.eks. alle TV -kanaler, TV3, Kanal 5 skal 
du købe mellempakken. Også som WebTV. (*). Nyt: Alle TV2’s kanaler, SportLive, 
 dk4 (indtil 1.4.2020), 6’eren (fra 1.4.2020): 

Hvis du bare vil have det hele, familieprogrammer, sport m.m. 
Så køb Fuldpakken. Også som WebTV. (*). Nyt: TV2 SportX, SportLive: 

Se alle kanaler og pakker her. Ny kanaloversigt blivet lagt ud senere. 

https://bredb%C3%A5nd.dk/streamingtjenester
http://fsanet.dk/wp-content/uploads/2014/02/FSA_tv-pakker_1-5_Glenten_Med_WebTV_Selvvalg_22.4.2017.pdf
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(*): De anførte priser er inkl. afgifter til Copydan (hhv. 372, 432 og 528 kr.).  Forbehold: Priserne kan stige, hvis 
programleverandørerne sætter deres priser op. 

I stedet for de dyre pakker med betalingskanaler kan du overveje at supplere grundpakken med flere enkeltka-
naler eller tv-programmer som streaming. Du får på denne måde flere tv-programmer, du gerne vil have end i 
de dyre pakker i flow-tv, og du kan f.eks. opsige det om sommeren, hvor der ikke ses så meget tv. 
 

Telefoni 
Både IP-fastnet telefoni (fra 19 kr. pr. måned) og mobiltelefoni til gode priser kan bestilles hos evercall, hvis 
man har bredbånd hos FSA. 
 

Kontingent  
Alle betaler – udover bredbånd og/eller tv-pakker - samme kontingent til  
teknisk vedligeholdelse og administration (uændret på 9. år):   565 kr. pr. år. 

Alle priser er inkl. moms. 

 

Opkrævningsterminer 
Primo januar opkræves årskontingent (565 kr.), Copydan (afhængig af tv-pakke 31.12.2019), tv-kontingent samt 
internetkontingent for 1. halvår. 

Primo hver kvartalsmåned (januar, april, juli, oktober) opkræves betaling for selvvalgskanaler, indmeldelsesge-
byr, pakkeskift, rykkergebyr, kort og kortholdere til selvvalgskanaler m.m. 

Primo juli opkræves internetkontingent for2. halvår.  

 

Opkrævningsmåde 
Vi anbefaler alle at tilmelde betalingen til betalingsservice (BS). Hermed sikres rettidig betaling og automatisk 
registrering af betalingen. Rykkere undgås, rykkergebyr spares. Det er en stor lettelse for både bestyrelsen og 
medlemmet. Tilmelding kan ske til bank, ved brug af oplysning på indbetalingskortet eller ved tilmelding 
på https://mit.fsanet.dk, hvor man også kan se de aktuelle og tidligere fakturaer fra FSA. 

Alternativt kan man få tilsendt faktura pr. e-mail. Hvis intet vælges, tilsendes faktura pr. brev fra Nets. 

Betalingsfrist: 10 dage. 

Alle medlemmer, der betaler til tiden, sparer bestyrelsen noget arbejde. Tak til de mere end 90 % af medlem-
merne, der gør det. 

Bemærk: FSA beregner ikke fakturagebyrer eller andre gebyrer i forbindelse med betaling. 

 
 
 
 
 
 

mailto:fsa@fsanet.dk
http://www.fsa.dk/
http://mit.fsanet.dk/
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Firmabetaling 
Vores faktureringssystem kan håndtere, at faktura for internet sendes til medlemmets firma. Det ændrer ikke 
på, at medlemmet hæfter på betalingen. Kontingentbetaling og betaling for tv-kanaler kan ikke faktureres til 
firma. 

 

Rykning 
Hvis betaling ikke er modtaget på forfaldsdagen, udsender vi en rykker med en ny forfaldsdato. Det koster et 
gebyr på 100 kr. Hvis betaling stadig ikke modtages, sendes endnu en rykker, der også koster 100 kr. Tredie og 
sidste rykker koster også 100 kr., og samtidig varsles lukning for bredbånd, tv og evt. telefon, og herefter sendes 
beløbet til inkasso. Der åbnes først for forbindelsen igen, når betaling er indgået. Udgifter til afbrydelse og gen-
etablering betales af medlemmet. I øvrigt forholdes efter renteloven. 

Arbejdet med rykning udføres af bestyrelsesmedlemmer i deres fritid uden nogen form for honorering. Vi er der-
for meget glade, når medlemmerne betaler til tiden. 

 

Godkendt af FSAs bestyrelse 16.12.2019.  
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