Gruppanslutning Bredbandsbolaget
Brf Fyskeppet har fått möjlighet att ansluta alla sina lägenheter mot bredbandsbolaget.
Det innebär att om vi gemensamt röstar igenom förslaget på nästa årsstämma kommer att få
tillgång till billigare internet, TV och telefoni. Det behövs 2/3 av rösterna för ett godkännande så det
är viktigt att så många som möjligt kommer till omröstning oavsett vad du tänker rösta.
Viktigt datum för dig som vill veta mer:
10 maj har vi öppet hus klockan 16:00 i föreningslokalen
Baspaketet innebär att vi får tillgång till:

Digital-TV

Telefoni





0 kr/min till Bredbandsbolagets fasta nät.
0,20 kr/min till övrigas fasta nät.
0,89 kr/min till alla mobilkunder inom Sverige.
Självklart kan du behålla ditt gamla telefonnummer.

Internet



Bredband 100
Hastighet 100 Mbit/s

Fast pris för baspaketet är 254kr/månaden.
(Som privat skulle detta kosta 587kr/månaden + 295kr engångs avgift.)

Övrigt
Samtliga tjänster går att uppgradera efter önskemål. Det innebär att beställaren kommer få betala
mellanskillnaden.

FAQ gruppanslutning av Internet och TV
Gruppanslutning vad är det och hur skiljer det sig från nuvarande avtal?
Nu har vi så kallade individuella avtal där respektive hushåll själva bestämmer hur mycket av Internet- och
TV-tjänsterna man vill ha. Föreningen har ingen inblandning i det avtalet utan har bara sett till att
förutsättningarna blivit till i form av installation av fibernät.
En gruppanslutning innebär att föreningen tecknar ett stordriftsavtal för samtliga boenden och tar därmed
över betalningsansvaret från de boende och lägger kostnaden eller delar av denna på avgiften/hyran.
Resultatet blir i de flesta fall en halvering av den kostnad de boende har för sina Internet- och TV-kostnader.
Det nuvarande avtalet om leverans av TV, är tecknat med Canal Digital och distribueras via existerande
antennsystem som finns i våra hus. Det avtalet kan tidigast sägas upp den sista december 2019. Till detta
datum har vi således en övergångsperiod till det nya.

Vad blir pålägget på avgiften vid en gruppanslutning?
Pålägget är beroende val av kapacitet av Internet och TV-utbud.
Baspaktet hamnar på 254kr/mån

Jag är inte intresserad av vare sig TV eller Internet, har jag något val?
Du kan alltid avstå från att ta del av Internet och TV, men avgiftshöjningen drabbar alla boenden.

Hur lång tid tecknas detta avtal för?
Initialt så är det ett 6-årsavtal vi tecknar.

När och hur avslutas det innevarande avtalet med Canal Digital som leverantör av TV?
Avtalets slut är sista december 2019 och fram till dess har vi dubbla leverantörer, om än med olika utbud.
När avtalet avslutas så avlutas också tjänsten och dina möjligheter att ta emot must-carry TV från Canal
Digital och du hänvisas till Bredbandsbolagets alternativ.

Har lägenhetens storlek något att göra med hur mycket Internet man betalar för?
Nej, storleken på lägenheten har inget betydelse eller hur mycket man konsumerar av Internetkapaciteten.

Kan man öka eller minska sitt utbud av TV eller Internet?
Det går att öka tjänsteinnehållet med fler Tv-kanaler. Det finns också möjlighet att få högre hastighet på
internetanslutningen. Man betalar då för mellanskillnaden, däremot går det inte att sänka sitt tjänsteinnehåll
under vad gruppanslutningen erbjuder.

Ingår ny utrustning?
Ja, Bredbandsbolaget är den som levererar tjänsten och tillhandahåller all nödvändig utrustning

Ingår service och support?
Du kan alltid höra av dig till Bredbandsbolagets kundtjänst med dina frågor tel: 0770-777 000

