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Birkevang, d. 26. februar 2020 
Tilbud til Hf. Birkevangs parcelejere, om udskiftning af de gamle fiberbokse med 
ny model: Icotera IGW3000 
 
Parknet har købt et lager af nye fiberbokse hos et energiselskab i Jylland. De købte for mange og havde ikke 
plads. Parknet fik forhandlet en god pris og det kommer dig til gode plus mængderabat! Samtidigt, har 
Parknet forhandlet med Makenet, om en nedsat pris for arbejdet med udskiftning af den gamle boks, til ny. 
Betingelsen for tilbuddet er, at mange parceller får uskiftet pr dag, så Makenet sparer transport og 
arbejdsgangen bliver mere rationel. Boksen bruges allerede i flere af Parknets Fiber-to-the-home 
medlemsforeninger og 25 á 139 er allerede udskiftet i Birkevang. David har selv haft boksen siden 2016.  
Vi ser at flere og flere af de gamle bokse bliver slidt op og dør (på de dummeste tidspunkter) og derfor 
anbefaler vi alle der har gamle bokse til at få dem udskiftet nu, mens tilbuddet gælder.  
Hvis du køber enkeltvis, gælder den normale pris. Når dette lager er tømt, stiger prisen pga andet model. 
Dette tilbud kommer ikke igen.  
 
Den nye boks virker fint og har følgende fordele: 

1. Mindre end den gamle. 
2. Alle internet porte er op til 1 gigabit (den gamle havde kun 1 gigabit port og de 4 øvrige porte var 

maks 100 Mbit).  
3. TV-elektronikken giver bedre billedkvalitet. 
4. Kræver mindre support og er dermed mere stabilt. 

 
Betingelser og betaling: 

1. Samlet pris for boks (Parknet) og montørarbejde (Makenet): normalt ca. 2.000. Tilbudspris: 
1.593,75 kr. inkl. Moms. Der er to års reklamationsret. 

2. Der er ikke beregnet ekstra arbejde i boligen udover nedtagning og opsætning af ny fiberboks. 
3. Arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid. 
4. Projektet går kun i gang, hvis mindst 30 parceler har bestilt og betalt på forhånd. 
5. Du godkender de overfor nævnte betingelser og pris ved at underskrive denne aftale herunder. Du 

skal også oplyse gyldigt mobilnummer og email adresse. 
6. Hele dette tilmeldingspapir kommer du i Davids brevsprække i nr.96, senest 01.04.2020. 
7. Hvis der er nok tilmeldte, bliver dette annonceret på Birkevangs facebookgruppe og website og 

David scanner din tilmelding og sender kopi til dig via email. Derfor: skriv tydelig email adresse 
herunder. Du skal derefter indbetale de 1.593,75 kr på Hf. Birkevangs bankkonto, og anføre navn 
og parcelnummer: Reg.nr: 8411 Kontonr: 4082138 

8. Hvis Birkevangs kasserer (Emil) ikke har modtaget din betaling senest d. 15.04.2020, er du ikke 
tilmeldt og din boks bliver ikke udskiftet ifølge dette tilbud. Hvis der ikke er mindst 30 
indbetalinger, bliver projektet annulleret og alle får pengene retur. 

9. Makenet tager kontakt og aftaler med andelshaver vedrørende udskiftningsdato og adgang. 
10. Når projektet er færdigt, sender Makenet og Parknet hver især en samlet faktura med liste over 

alle de deltagende parcelnummere og fiberboks serie nr. til Birkevangs kasserer og han betaler de 
2 fakturaer. Alle deltagende parcelejere får kopi via email, af de to fakturaer og liste. Det sørger 
Parknet/fiberudvalg/David for. 

 
Min Birkevangs parcelnr: Mobilnr.: Email: 

Jeg godkender og acceptere ved min underskrift herunder, ovenstående betingelser og pris for 
udskiftning af gammel Visipia fiberboks til ny Icotera IGW3000 fiberboks: 

Parcelejers navn (blokbogstaver): 

Sted og dato: Parcelejers underskrift: 

 
På Birkevangs Fibernetudvalg’s vegne, David /96, Mobil 40209790, email: 96@birkevang.dk 


