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Dato: xx-xx-xxxx 

Aftale mellem 
Fastspeed A/S 
CVR: 39976625 
Bygmestervej 10 2. tv 
2400 København NV 
Tlf.: +45 8987 8303 
Intern kontakt: XXXX XXXXX 
Mail: erhverv@fastspeed.dk 

 Firma  
CVR: xxxxxxxx 
 Vejnavn 
 DK-xxxx By  
Tlf.: +45 xxxxxxxx 
 Intern kontakt: xxxx 
Mail: xx@xx.dk  

 

 
Introduktion 

Dette er en aftale mellem FASTSPEED A/S, 
("FASTSPEED") og Firma (”Virksomheden”). Det er 
en forudsætning for denne aftale, at Fastspeed 
kan levere bredbånd til de aftalte adresser.  

 

§ 1 Aftalens løbetid 

Ikrafttrædelsesdatoen er datoen for begge 
parters underskrift af aftalen. Aftalen løber til den 
opsiges (jf. nedenstående punkt) af enten 
Virksomheden eller Fastspeed. 

 

§ 2 Opsigelse 

Leverancen på de individuelle adresser kan 
opsiges efter de generelle handelsbetingelser for 
privatkunder, som findes her:  
https://fastspeed.dk/handelsbetingelser/.             
Begge parter kan opsige aftalen med 30 dages 
varsel – dog tidligst til udløb af bindingsperioden, 
for den senest oprettede leverance. Der kan ikke 
opstartes nye bredbåndsforbindelser i 
opsigelsesperioden.  

 
§ 3 Pris og betaling 

Gældende priser kan ses på Fastspeeds 
prisoversigt:  

https://fastspeed.dk/prisoversigt/.  

Vilkår for priser og ændringer ses ligeledes på: 
https://fastspeed.dk/handelsbetingelser/ 

 

Faktureringen sker kvartalsvist forud. 
Opkrævningen sker via Betalingsservice/E-mail-
faktura/EAN-opkrævning d. 1. i hvert påbegyndt 
kvartal. Nyoprettede forbindelser inkl. evt. 
tillægsydelser, opkræves sammen med 
næstkommende kvartalsafregning. 
Betalingsbetingelser er på 14 dage. 

 

§ 4 Installationsadresser omfattet af aftalen 

Virksomheden sender på mail: 
erhverv@fastspeed.dk de pågældende 
installationsadresser, som skal være omfattet af 
kontrakten. Dette gælder både ved opstart, samt 
løbende når nye installationsadresser skal 
etableres og omfattes af kontrakten. Opsigelser 
sendes på samme vis og behandles efter reglerne 
i §2 Opsigelse.  

 

§ 5 Misligholdelse 

Aftalen kan i tilfælde af en parts væsentlige 
misligholdelse ophæves uden varsel af den anden 
part ved skriftlig meddelelse herom. 

Det anses bl.a. for væsentlig misligholdelse, 

- at en part bliver insolvent, påbegynder 
rekonstruktion, eller indgår i en 
kreditordning med alle eller nogle af sine 
kreditorer 

Ved øvrige former for misligholdelse er den 
krænkede part berettiget til ved anbefalet brev 
at tilkendegive misligholdelsen og afkræve den 
afhjulpet inden 30 dage. Er misligholdelsen ikke 
afhjulpet inden for denne frist, er den krænkede 
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part berettiget til at ophæve aftalen, uden 
yderligere varsel ved skriftlig meddelelse herom. 

§ 6 Force majeure 

Ansvaret for opfyldelse af forpligtelserne i denne 
aftale bortfalder, i det omfang opfyldelse hindres 
af sådanne ekstraordinære omstændigheder, 
som den ene part ikke er herre over, og som 
parten ikke ved aftalens indgåelse med 
rimelighed kunne have forudset eller burde have 
forudset og ej heller kunne have undgået eller 
overvundet (force majeure), såsom orkan, krig, 
strejke, massivt uvejr o. lign. 

 

 

 

 

 

§ 7 Øvrige vilkår  

Forhold som ikke er reguleret via denne aftale, 
bl.a. for sen- eller manglende betaling, er 
underlagt Fastspeeds betingelser for 
privatkunder ift. Privatlivspolitik og handelsvilkår. 
Fastspeeds generelle handelsvilkår og cookie- og 
privatlivspolitik for privatkunder findes her:  

https://fastspeed.dk/cookie-og-
privatlivspolitik/ 

https://fastspeed.dk/handelsbetingelser/ 

 

Bilag  

Bilag 1: Kontaktpersoner i Virksomheden 

Bilag 2: Installationsadresser

 

 

Underskrift  
Fastspeed A/S 
København d.  
 
 
 
XXXXXX XXXXXX 
Key Account Manager 
 
 
 
 
 
 

Firma 
København d. 
 
 
 
Kontakt:  
Stilling: 
 
 
Med din underskrift bekræfter du, at du har 
bemyndigelse til at bekræfte aftalen og de 
tilhørende vilkår samt at have samtykke til 
oprettelse fra den enkelte medarbejder. 
 

e 
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Bilag 1: Kontaktpersoner i virksomheden  
Angiv mindst én kontaktperson for virksomheden samt én kontaktperson, der senere kan tilføje yderligere 
installationsadresser.  

 

Navn:  

Mail:  

Telefonnummer:  
 

Navn:  

Mail:  

Telefonnummer:  
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Bilag 2: Installationsadresser   
 

 

Navn:  

Adresse:  

Mail:  

Telefonnummer:  

Ønsket opstartsdato* 

Installationstype:  

Navn:  

Adresse:  

Mail:  

Telefonnummer:  

Ønsket opstartsdato*: 

Installationstype: 

Navn:  

Adresse:  

Mail:  

Telefonnummer:  

Ønsket opstartsdato*: 

Installationstype: 

Navn:  

Adresse:  

Mail:  

Telefonnummer:  

Ønsket opstartsdato*: 

Installationstype: 
 

*Læs mere om opstartsdato under punktet oprettelse & bestilling: https://fastspeed.dk/support/1-bestilling-levering/ 

 

Ved yderligere installationer på et senere tidspunkt, sendes disse 
oplysninger blot til erhverv@fastspeed.dk, hvorefter vi vil oprette dem, 
under samme aftale. Angiv venligst CVR nummer. 


