
Priser for installation og ekstraudstyr 
   

 
 
Installation 

 
 
* Forsendelse af udstyr koster 36 kr.  
 
I forbindelse med installation trækker teknikeren op til 10 meter bredbåndskabel, fra det første telefonstik i huset 

("termineringspunktet") til den valgte placering af bredbåndsudstyret.  
 
 
Ekstraudstyr 
Netkort  
Hver pc der skal på nettet skal have et netkort. De fleste nye pc'er har som regel et netkort 
installeret - ellers kan du købe et hos os.  
 
Valg af netkort afhænger af hvilken type pc du har (bærbar eller stationær), og om du skal 
have koblet en router på (standard eller trådløs).  

 
 

 
 
Switch og router  
Hvis du ønsker at få koblet flere pc'er på samme forbindelse, har du brug for en switch eller 
router. Med switchen kan du have 4 pc'er på - med routeren kan du have op til 253 pc'er 
(dette kræver dog tilslutning af yderligere switch). Derudover indeholder den en firewall, som 
beskytter mod hackere.  

 
 

Installationsformer Pris 

Gør Det Selv 0 kr.* 

Godt I Gang 495 kr. 

Total Installation 1.495 kr. 

Forgæves fremmøde (tekniker) 375 kr. 

Installation af trådløst netværk 350 kr.

Netkort Engangspris 

Standard netkort til almindelig pc (PCI) 199 kr. 

Standard netkort til bærbar pc (PCMCIA) 499 kr. 

Standard netkort til almindelig og bærbar pc (USB) 399 kr. 

Trådløst netkort til almindelig pc (PCI) 599 kr. 

Trådløst netkort til bærbar pc (PCMCIA) 599 kr. 

Trådløst netkort til alm. og bærbar pc (USB) 0 kr.

Switch og router Pris 

Standard switch (Unex 5 ports) 399 kr. 

Standard router (Unex BR400) 499 kr. 

Standard router (LinkSys) 599 kr. 
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IP-adresser  
En IP-adresse er for en pc, hvad den fysiske adresse er for boligen. IP-adressen gør det muligt 
at hente oplysninger og data fra Internettet. For at forvirre nysgerrige blikke udefra, tildeles 
den et nyt nummer, hver gang du logger på. Derfor hedder det en dynamisk IP-adresse.  
 
Med fast IP-adresse har du muligheden for selv at 'hoste' services på din pc, som andre 
brugere på nettet kan benytte sig af. Dette kræver at din pc er online 24 timer i døgnet og du 
har installeret det nødvendige software til de services du vil 'hoste'.  

 
 

 
 
Sikkerhedspakken  
Sikkerhedspakken indeholder bl.a. antivirus og en firewall, så er du beskyttet mod vira og 
hackerangreb. Læs mere om sikkerhedspakken. Net Filter er et børnefilter der sikrer at 
børnene ikke har adgang til hjemmesider med vold, porno pg racisme.  

 
 

 
 
* 0 kr. frem til 20. juni 2004  

 
 
Alle priser er inkl. moms.  

Trådløs Router (Netgear) 999 kr.

IP-adresser Pr. måned 

2 dynamiske inkl. i abonnementet 

4 dynamiske 10 kr. 

6 dynamiske 20 kr. 

1 fast 10 kr.

Sikkerhed Pr. måned 

Sikkerhedspakke 10 kr. (pr. pc) 

Net Filter 10 kr.* (pr. pc)

Side 2 af 2TDC - Privat - Internet - Abonnementer - Bredbånd - Priser - Installation - ekstraudstyr

15-04-2004http://privat.tdc.dk/artikel.php?dogtag=tdc_p_int_bre_priser_ekstra


