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GRUPPANSLUTNING BREDBAND OCH TELEFONI

På Brf Korvettens stämma den 2011-01-26 beslutades det att föreningen ska 
teckna en gruppanslutning för 100Mbit bredband och telefoni med 
Bredbandsbolaget med start fr.o.m. den 2011-07-01.

Det här betyder att det endast kostar 125kr/månad per lägenhet för samtliga 
lägenheter för både Bredband 100 och telefoni (exkl. samtalskostnader). 
Avgiften kommer att läggas på för samtliga lägenheter.

Om du ringer eller surfar med något annat abonnemang idag kommer det för 
de allra flesta att bli billigare att byta till Bredbandsbolaget, men det är inget 
krav att byta. 

Du betalar dock 125kr/månad oavsett om du använder tjänsterna eller inte.

Nedan följer information som kan vara bra att känna till angående detta.

Trygghetslarm
Notera att det inte rekommenderas att använda denna telefonitjänst om 
du har trygghetslarm! Du behöver inte göra någonting och fortsätter 
därmed att ringa som vanligt med din nuvarande operatör. Dock så går det 
fortfarande utmärkt att använda bredbandet som ingår i gruppanslutningen.

TV-kanalerna berörs inte
TV-utbudet berörs inte alls av detta utan fungerar som vanligt via 
Com Hem.

Befintlig kund hos Bredbandsbolaget
Använder du Bredbandsbolaget redan idag behöver du inte göra någonting, 
du får automatiskt den sänkta månadskostnaden fr.o.m. den 1 juli 2011.

Fortsättning på baksidan...
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Teckning av abonnemang fr.o.m. 15 juni
Du måste själv kontakta Bredbandsbolaget fr.o.m den 15 juni och anmäla 
vilka tjänster du vill börja använda.

• Vill du använda telefonitjänsten måste ditt nuvarande 
telefonabonnemang sägas upp av Bredbandsbolaget så att du får 
behålla ditt befintliga telefonnummer. Kontakta Bredbandsbolaget 
fr.o.m. den 15 juni så hjälper de dig med detta.

• Vill du använda Bredband 100 måste du anmäla detta till 
Bredbandsbolaget fr.o.m den 15 juni. Ditt befintliga bredbands-
abonnemang måste du dock själv säga upp i god tid om du vill byta.

Kontrollera vilka abonnemang du vill säga upp och när de måste sägas upp 
så att du om möjligt kan avsluta dessa till den 1 juli 2011.

Paket på posten
Du kommer att få låna en box, en s.k. "router" med WIFI-möjlighet, som du 
kopplar datorn och dina vanliga telefoner till om du använder tjänsten. 
Använder du enbart bredbandet så får du själv välja om du vill ha boxen 
eller inte. Använder du telefoni via Bredbandsbolaget måste du ha en box.

En fraktavgift om 96 kr tillkommer då boxen skickas som paket med posten.

Mer information
Mer information om gruppanslutningen kommer att delas ut till samtliga 
medlemmar i juni.

Frågor eller funderingar?
Har du frågor, funderingar eller vill ha hjälp med att installera bredbandet 
eller telefonin är du varmt välkommen att kontakta styrelsen. 
Bredbandsbolaget kan svara på dina frågor och nås på telefon 0770-777 000.
/Styrelsen
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