
Spørgsmål: Behøver man at benytte Parknet? Eller/ Kan man beholde sit 
bredbånd fra tidligere eksisterende leverandør? 
Nej det er ikke nødvendigt med mindre man vil have hurtigt internet på 
200/200 Mbit/sek. til kr. 78,- 
  
Spørgsmål: Kan man købe TV kanaler fra Parknet? 
Ikke inden for den nuværende aftale. 
  
Spørgsmål: Kan man modtage radiosignaler digitalt via YouSee eller 
Parknet? 
Hvis der med Digitalt menes over IP, ja, der findes alverdens stationer på 
internettet. 
  
Spørgsmål: Skal man betale de 140 kr. /md. For installationen, hvis man 
ikke bruger hverken Parknet eller YouSee? 
Jeg formoder at de 140,- dækker opgradering af foreningens installationer, 
så, Ja, det skal man. 
  
Spørgsmål: Har Parknet 24 timers support? 
Ja på foreningsniveau, for abonnenter er der åbent for telefonsupport alle 
hverdage fra 9-12:30 og fra 18:00 til 21. Parknets butik på Nørrebro er 
åben mellem 17-17:55, alle hverdage. 
  
Spørgsmål: Hvor stor er Routeren? 
Routeren måler ca. 145 mm i højden, er næsten rund med en diameter på 
95 mm. 
  
Spørgsmål: Den skal måske sidde i stuen- er den grim? 
Nej, den er ikke specielt grim. 
  
Spørgsmål: Kan man få routeren i hvid? 
Producenten D-link er lige stoppet med at lave den i hvid. Pt. kan den kun 
fås i sort, men der er ikke tvang, ift. at man skal købe en bestemt router. 
  
Spørgsmål: Parknet anbefaler-Wireless AC 1200 Dual Band Gigabit Cloud 
Router Dir-850L – er der service inkluderet ved køb gennem Parknet? 



Der er kun service ift. købeloven. 
Man kan få en tekniker ud og opsætte router det koster kr. 250,- pr. besøg, 
for opsætning. 
  
Spørgsmål: Hvad koster den, kan den lejes? 
Den koster 600,- inkl. moms hos Parknet, og den kan ikke lejes hos 
Parknet. Den koster mellem 500,- og 788,- på nettet + fragt. 
  
Spørgsmål: Hvilken router typer anbefaler Parknet? 
Enhver nyere router der overholder standarden 802.11 AC. 
  
Spørgsmål: Opsætning af Internet Sker konfigurationen automatisk? 
Der er ikke noget man skal indstille specielt, alt skal stå til automatisk så 
kører det. 
  
Spørgsmål: Hvornår skal vi opsige vores gamle aftaler på bredbånd? 
Det kommer an på opsigelsesvarslet. Parknet leverer til de der ønsker det, 
fra 1. april 2017. Tilmelding skal ske på Parknet hjemmeside. 
www.parknet.dk 
  
Spørgsmål: Hvad koster det i gebyrer for betalingsaftaler? 
Parknet opkræver kvartalsvis forud, det korter kr. 7,- pr. kvartal med PBS. 
Hvis man vil have regning på papir koster det 39,- pr. kvartal. 
  
Spørgsmål: Der er selvfølgelig en klækkelig rabat ved køb af f.eks. 75 
Routere, hvad er prisen? inkl. levering. 
Hvis foreningen ønsker det, kan der leveres et større antal Routere til 
ejendomskontoret, som de så sælger videre til de husstande som ønsker 
dét, til egen opsætning af husstandene. Der er ikke nogen rabat, da de 
sælges uden reel fortjeneste. 
	  	  


