Brf Domarringen i Lund

BoNytt Mars, del 2, 2014
Föreningen har antagit erbjudandet från Com Hem angående bredband och digital-TV, som vi
tidigare har informerat om. Här kommer lite kompletterande info om bredbandet.
Ingen behöver säga upp sitt nuvarande Com Hem-avtal! Om det är så att man har utnyttjat en
förmånlig kampanj med bindningstid den senaste tiden, behåller man detta kampanjabonnemang
under bindningstiden. Så fort gruppavtalet blir aktivt (dvs den 1/7 2014) så läggs en rabatt med 259
kr in på abonnemanget. När sen bindningstiden på abonnemanget löpt ut, kan man själv välja att
vara kvar med sitt högre abonnemang och fortsätta få 259 kr rabatt på det, eller att gå ner till
föreningens gruppavtalshastighet på 10 Mbit/s och då inte få fler fakturor.
Exempel: Pelle har idag ett 100 Mbit/s abonnemang med 8 månader kvar på bindningstiden. Då
läggs en rabatt på 259 kr in på Pelles 100 Mbit/s abonnemang och han får fortsättningsvis en faktura
på 140 kr istället för 399 kr, från och med 1/7 2014. När sedan hans bindningstid på 100 Mbit/s gått
ut kan han själv välja om han vill ”gå ner” till föreningens 10 Mbit/s abonnemang och helt sluta få
fakturor eller fortsätta med sitt 100 Mbit/s abonnemang med 259 kr i rabatt.
De som har ett 10 Mbit/s abonnemang idag får helt enkelt inga fakturor när föreningens gruppavtal
på 10 Mbit/s blir aktivt den 1/7.
Här följer en sammanfattning av bredbands-avtalet:
Erbjudandet innebär att samtliga boende får tillgång till Com Hem Bredband 10/1 Mbit/s utan extra
kostnad. Vill man ha högre internethastighet kan man få det, och får då 259 kr i rabatt på Com
Hems ordinarie priser. Exempel:
Bredband

Ordinarie pris, kr/månad

Pris efter rabatt, kr/månad

10/1 Mbit/s

259

0

50/10 Mbit/s

339

80

100/10 Mbit/s

399

140

250/10 Mbit/s

499

240

Trådlöst modem som tillhör den boende, även efter avflyttning, ingår utan avgift. Om man redan
har bredband hos Com Hem får man 259 kr rabatt/mån enligt tabellen ovan.
Hälsningar
Din styrelse

