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VIKTIGT! speciellt för er som inte var på
informationsmötet igår
Igår kväll den 15 maj var Telia här och informerade. Det delades även ut
blankett som alla skall fylla i för att man ska kunna aktivera de olika tjänster
som ingår i vårt avtal. Eftersom vi även får ett speciellt priserbjudande
gällande både inspelningsbar Digital TV-box samt trådlös utrustning måste
dessa blanketter vara inlämnade senast söndag kväll.
OM du var med på mötet och redan lämnat in blanketten och är nöjd
kan du sluta läsa här.
För övriga gäller att ni ska lämna blanketten till mig eller i brevlådan, Ralph
Arnestig Skräddaregårdsvägen 14) senast söndag den 20 maj kl 18:00. (Kan
inte garantera att jag är hemma hela tiden men ska försöka vara så anträffbar
som möjligt)
Om du inte var med på mötet eller saknar blankett kan ni komma till mig
senast söndag så hjälper jag er så att blanketten blir rätt ifylld eller informerar
om priser för tillvalsutrustning. Om ni inte lämnat in nån anmälningsblankett
senast söndag kl 18 får ni själva kontakta Telia eller Teliabutiken Borås och
ordna så att allt kommer fungera vid inkopplingen.
Bra att veta om vårt fiberavtal:
Allt detta ingår i din samfällighetsavgift
1 st Router (Smartmodem) för trådlöst nätverk (Till denna ansluts TVboxar, dina telejack, samt datorer via kabel eller trådlöst.
1 st TV standardbox. För varje TV du vill kunna se på krävs en TV-box. Till
varje sån box behövs anslutning via nätverkskabel eller via trådlös överföring
(t ex Ruckus) I Telias erbjudande fram till söndag kan man beställa TV-box,
Inspelningsbar TV-box och Ruckus till kraftigt reducerade priser.
TV 18 kanaler (Kostnad för ev tillval av programpaket eller tillvalskanaler)
Bredband via fiber upp till 100 Mbit (Kostnad för ev tillval)
Bredbandstelefoni (Kostnad för tillval av ev prisplan) Ingen trafikavgift för
samtal till andra med Bredbandstelefoni.
Den utrustning som ingår i avtalet samt inprovning i din fastighet och
driftsättning kommer att ske under de 15 första dagarna i juni.
MISSA NU INTE ATT LÄMNA IN BLANKETTEN
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Samfällighetsavgift
betalas senast:
Kvartalsvis betalning
31 maj
Månadsbetalning
Den siste i varje månad
(OBS! För alla gäller
månadsvis betalning
från den 31 juli

Din nya
samfällighetsavgift
från den 31 juli 2012.
Följande gäller för alla:
Samfällighetsavgiften är
1 250 kr/mån (+ 135 kr för
de som valt att delbetala
anslutningsavgiften i 42
mån) och betalas den
siste i varje månad med
början den 31 juli 2012.
För de som betalat
kvartalsvis:
Din sista kvartalsbetalning
3 000 kr ska ske den
31 maj 2012
För de som betalat
månadsvis:
Du betalar som vanligt
1000 kr/månad under
maj och juni 2012.

