
 
 

Om Dansk Kabel TV 
Vi er et selskab i TDC Group og har kompetencer indenfor 

etablering, renovering og servicering af antenneanlæg. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny internet boks 
Nu er der ca. 2 uger til vi skal udskifte din fiberboks 
 
 
Grantoften og Dansk Kabel TV har aftalt, at vi udskifter de nuværende fiberbokse i boligerne. 
 
 
Vi udskifter din nuværende fiberboks til en ny model og i den forbindelse har vi brug for adgang til din bolig.  
 
Teknikeren besøger dig: 
 

Torsdag d. 17. Maj 2018, mellem klokken 08.00 – 16.00 
 
Vi beder dig sikre os adgang ved enten at:  
· være tilstede og lukke teknikeren ind eller 
· aflevere en nøgle i på ejendomskontoret i den vedlagte nøglekuvert. 
 
Der skal være en myndig person til stede i lejligheden, imens arbejdet udføres, medmindre der er afleveret 
en nøgle. 
 
Hvis du har husdyr, bedes du sørge for, at de ikke er til gene for teknikeren. 
 
Vi beder dig rydde ca. en meter omkring den nuværende boks. 
 
Der vil blive sendt en SMS til dem, der er tilmeldt SMS-service ca. 1 dag før for at huske dig på aftalen. Hvis 
din mobiltelefon ikke er tilmeldt, kan du gøre det via hjemmesiden grantoften.dk. Vælg SMS service i 
genveje i venstre side, og udfyld skema. 
 
Har du spørgsmål vedr. arbejdet, kan teknikeren træffes på telefon 21 20 70 37 mandag til fredag mellem  
kl. 08-10 eller på mail: heol@danskkabeltv.dk  
 
BEMÆRK: Hvis du ikke får installeret en ny boks, har du ikke adgang til internet via Grantoftens bolignet. 
 
 
Venlig hilsen 
Dansk Kabel TV 

Information fra Dansk Kabel TV 
- til beboeren i Grantoften 
 
Grantofteparken Gård 7 
 

Ordrenr.: 147563 
2. maj 2018 
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Praktisk information i forbindelse med Fiberboks installation 
 
  

· Din internetforbindelse vil IKKE virke fra kl. 7.00 – 16.00 på den dag, hvor du skal have installeret ny 
fiberboks. Det skyldes det forberedende arbejde med strømforsyninger, omkabling og 
krydsfeltarbejde, som gøres samme dag for at mindske den samlede nedetid for dig. 

· Det tager mindre end 1 time for teknikeren at installere den ny fiberboks, men tekniker skal besøge 
dig flere gange i løbet af dagen for at kontrollere at alt virker. Du skal derfor sørge for, at tekniker 
har adgang fra morgen til fyraften. 

· Den nye boks ser sådan ud: 

        
Boksen er hvid, og mere diskret end den gamle. Den sidder samme sted som den gamle. Kabler til 
boksen er skjult i bundplade, som boksen sidder på. Din eksisterende router/udstyr skal blot 
forbindes til den ny boks med eksisterende kabel uden andre ændringer. 

· Lodret/vandret installation af boksen. Boksen vil blive installeret lodret, så det er nemt at komme 
til stik og se lysdioder. Hvis du ønsker, at den skal installeres vandret i stedet, skal du være hjemme, 
og som det første gøre tekniker opmærksom på, at du ønsker det sådan. Boksen dækker ikke 100% 
den gamle boks, så der kan være tapet synlig, som ikke er malet.  
Hvis boksen sidder vandret kan lysdioder være svære at aflæse i forbindelse med fejl. 

· Strømforsyning. Den nye boks vil få strøm fra en central strømforsyning. Ligesom i den oprindelige 
installation. Mange har dog igennem årene fået en lokal strømforsyning, som skulle i ens egen 
stikkontakt, når den centrale gik i stykker. I den ny installation skulle de centrale industri 
strømforsyninger være af bedre kvalitet, så vi ikke oplever dette igen om nogle år. 

· Hvis du ikke benytter Internet eller telefoni igennem Grantoftens bolignet, skal du alligevel have 
installeret ny fiberboks. Du skal betragte boksen, som en del af boligen ligesom komfur eller 
køleskab. Hvis du ikke sørger for, at boksen kan blive installeret, kan du i sidste ende blive opkrævet 
separat regning for installationen. 

· Hvis du har afleveret nøgle i nøglekuverten, vil den blive afhentet på installationsdagen for de 
planlagte boliger og afleveret tilbage til ejendomskontoret, når installationerne i boligerne er 
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Praktisk information i forbindelse med Fiberboks installation 
 
  

· De nye hastigheder og priser vil blive aktive efter at vi er færdige med installationen af de nye 
bokse, som er planlagt midt juli. Dvs. at de nye priser træder i kraft pr. 1. Aug. Nedenfor er en 
oversigt, hvor du kan se hvilken hastighed du bliver opgraderet til  inkl. ny og gammel pris. 

Nuværende  
hastighed  

Nuværende 
pris Ny hastighed Ny pris 

1/1 mbit 79 100/100 mbit 99 
20/20 mbit 109 100/100 mbit 99 
40/40 mbit 149 150/150 mbit 149 
60/60 mbit 189 200/200 mbit 189 
80/80 mbit 219 300/300 mbit 219 
100/100 mbit 259 400/400 mbit 259 

 Dertil kommer gebyr for service, logning og betalingsservice, som er det samme som i dag. 
 
 
Specielt for: 

· Baltorpvej 221, 221A, 221B, 223. I disse opgange er fiberboksen installeret ved loftet i gangen. Efter 
renoveringen er den blevet skjult under det sænkede loft. Dette kan være upraktisk men vil IKKE 
blive ændret. I stedet vil der blive installeret 2 PDS stik ved karm/gulvhøjde, som bliver forbundet 
til boksen. 

· Platanbuen. I Platanbuen er fiberboksen installeret oppe ved loftet, hvilket gør det svært at komme 
til at putte ledninger i. Der vil derfor blive installeret to PDS stik i gulvhøjde med forbindelse til 
fiberboksen. Det skulle gøre det nemmere at koble telefon og udstyr på . 

 
Hvis du mod forventning oplever problemer, som du ikke syntes bliver håndteret rigtigt, må du meget 
gerne kontakte Grantoftens mediegruppe på mail mediegruppen@grantoften.dk eller ligge en besked på 
ejendomskontoret. Vi vil så undersøge sagen, og forsøge at hjælpe med at få løst problemet. 
 
Vi glæder os til at få opgraderet, så hurtigere forbindelser end 100 Mbit bliver mulige og til bedre priser. Vi 
har planlagt, og forberedt at opgraderingen skal gå så smertefrit som muligt, og håber at du vil hjælpe med 
at sørge for, at vi kan komme til hos dig på den planlagte installationsdag.  
Vores gamle anlæg har været en god investering, som har tjent os godt i mere end 10 år. Det er der ikke 
meget teknisk udstyr der gør. Det trænger dog nu til udskiftning, men har over set over denne lange 
periode været godt og stabilt. Vi håber og forventer at vi bliver lige så glade for den ny installation. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Dansk Kabel TV, Ejendomskontoret og mediegruppen Grantoften 
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