Q & A - SE BREDBÅNDSPULJEN (Eksternt)
Hvad koster det at komme med og hvad
dækker egenbetalingen over?

Hvornår vil egenbetalingen blive opkrævet?

Hvornår kan der søges fra?

Hvor stor tilslutning kræves der inden man er
sikker på etablering?
Hvornår kan etablering forventes?
Hvornår får vi svar om vores område
etableres?
Kan vi helt selv vælge antallet af husstande der
skal indgå i vores projekt?

Hvornår vil vi blive kontaktet med henblik på
produkt valg?

Hvem kan vi kontakte ved spørgsmål?
Hvad hvis vi bor uden for SE
forsyningsområdet?
Er der nogen binding på det produkt man
vælger?
Hvis en kunde IKKE tilmelder sig det lokale
bredbåndsprojekt nu, vil de så senere blive
opkrævet en tilsvarende egenbetaling?

Der opkræves en egenbetaling på kr. 2.000,som dækker etablering af fibernettet frem til
nærmeste husmur og opsætning af CPE på
indvendig side.
Egenbetalingen på kr. 2.000,- vil blive
opkrævet på 1. regning sammen med de/det
valgte produkt
Puljen åbner d. 16-05 og herefter kan der laves
en beskrivelse af det område man ønsker at
søge om etablering til – muligheden for at
indsende områder lukker ned igen medio juli
Man skal opnå 60 % i tilslutning inden området
godkendes.
De første områder der bliver godkendt vil blive
påbegyndt etableret pr. 01-01-2018
Hurtigst muligt, dog senest medio august
Nej, det kan i ikke. Vi arbejder ud fra
foruddefinerede områder og ud fra vores
nuværende infrastruktur i området. Derfor vil
vi også kontakte jer ALLE løbende for at sikre
os at området kan godkendes og der arbejdes
ud fra det
Når området er godkendt til etablering vil i
blive kontaktet hurtigst muligt derefter med
henblik på produktvalg

Ring til Michael Nielsen fra SE/STOFA
(ambassador@se el 3092-0788)
Det er kun muligt for vores andelshavere i
Region Syd Danmark at søge i denne pulje
Der er 6 mdrs. binding på det valgte produkt
Da alle adresserne bliver segmenteret vil alle
der siger ”nej tak” nu blive opkrævet
tilsvarende i egenbetaling på kr. 2.000,- hvis de
ønsker etablering senere

