Tillægsvilkår for Trådløs Router

Aftalens omfang
Denne tillægsaftale til AURA Fibers Tilslutnings- og Abonnementsvilkår for
private, dækker installation og brug af Trådløs Router i AURA
Fibers fibernet. Tillægsvilkårene vil i et vist omfang erstatte
pkt. 8 i Abonnementsvilkår for private. Ved uoverensstemmelse, eller fortolkningsproblemer med de gældende vilkår,
vil Tilslutnings- og Abonnementsvilkår for private, træde i
stedet for disse tillægsvilkår.
AURA Fiber tilbyder Abonnenten en Trådløs Router, som supplement til en standard internet løsning fra AURA Fiber. Den
trådløse router er konfigureret af AURA Fiber forud for installationen, og Abonnenten skal som udgangspunkt ikke installere yderligere på sin computer for at benytte tjenesten.
Abonnenten modtager udførlig brugsvejledning, samt en
teknisk beskrivelse. Abonnenten lejer den trådløse router af
AURA Fiber, og kan til enhver tid opsige abonnementet jf. gældende opsigelsesvarsel. Abonnenten tilbageleverer udstyr
ifølge AURA Fibers retningslinjer, og Abonnenten er ansvarlig
for fejl og mangler jf. gældende Abonnementsvilkår.
AURA Fiber er Abonnenten behjælpelig med support på opsætning af den første computer, samt aktivering af det trådløse netværk på fiber.aura.dk.
AURA Fiber er dog ikke ansvarlig for indsætning og installation af selve netværkskortet i Abonnentens computer og styresystem, her henvises til forhandleren af det pågældende
netkort.

Der ydes support til opsætning af den Trådløse Router, på
de til enhver tid oplyste styresystemer, ifølge fiber.aura.
dk
Når en trådløs router benyttes, kan den optimale hastighed forringes ved stor afstand mellem computer og router, af byggetekniske årsager, antallet af computere tilknyttet den enkelte router m.v.
Den trådløse router understøtter ikke alle udbudte Internet hastigheder. Den til enhver tid understøttede hastighed for en specifik router kan ses på fiber.aura.dk.
Abonnenten har ikke ret til at ændre i den af AURA Fiber
konfigurerede router, uden forudgående skriftlig accept.
AURA Fiber er ikke ansvarlig for en sådan ændring foretaget af Abonnenten, og yder ikke Abonnenten support,
erstatning eller kompensation for mangler ved Abonnentens misligholdelse. Abonnenten er heller ikke berettiget til erstatning, såfremt AURA Fiber helt eller delvist
afbryder Abonnentens adgang til AURA Fibers fibernet på
grund af dette.
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