Bilaga

3

Kom och rösta på stämman!
Nu erbjuder Bredbandsbolaget brf Angsö
ett kollektivt bredband till superpris!!
Vid vårt informationsmöte 14 maj kommer representant från Bredbandsbolaget
att vara på plats och informera samt svara på frågor.
Vad innebär en kollektiv anslutning?
En kollektiv anslutning innebär att samtliga lägenheter får en bredbandstjänst via bredbandsuttaget.
Fördelen med en kollektiv anslutning är att varje enskild medlem får en bredbandstjänst till ett väldigt
ftlrmånligt pris.
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Kostnad per hushålVmänad 125 kr ftir 250Mbits
(Idag betalar abonnenter 319 kr och har l00Mbits, besparingen blir 194 kr/mån/hushåll)
IP-telefbni ingår- du ringer gratis från fast telefon inom Sverige
Mer än hälften av de boende i BRF Ängsö har redan Bredbandsbolaget idag
Vi höjer standarden i våra fastigheter

Hur ansluter medlemmen sig till det kollektiva avtalet?
Om stämman röstar JA ftjr en kollektiv anslutning så omfattas alla lägenheter av erbjudandet.
De medlemmar som inte har denna tjänst via Bredbandsbolaget ftr kontakta Bredbandsbolagets
kundtjänst ftir att aktivera sin nya bredbandstjänst.
Beräknad start planeras

till I oktober-2018

om stämman röstar ja.

Om jag idag har en tjänst via Bredbandsbolaget, vad behöver,jag göra?
Alla medlemmar som idag har en tjänst via Bredbandsbolaget behöver inte göra någonting.
De kommer automatiskt bli överflyttade till det kollektiva avtalet. Om medlemmen har tjänster som är
mer än vad det kollektiva avtalet innebär så kommer medlemmen ffi en egen faktura på dessa tjänster.
Exempel l: En medlem har idag en bredbandsdänst om250/250Mbit/s och får idag en faktura ftir denna
dänst. Efter det kollektiva avtalet driftsatts så kommer denna tjänst att faktureras via foreningen. Alla
fakturering från Bredbandsbolaget kommer att upphöra.
Exempel2: En medlem har idag en bredbandstjänst om 500/500Mbit/s samt digital-TV via
Bredbandsbolaget. När det kollektiva avtalet stafiar så kommer medlemmen å en egen faktura på
uppgraderings kostnaden ft)r bredbandstjänsten frän250l25oMbit/s samt en faktura lor digital-TV
tjänsten.

Jag har tjänster via en annan operatör, vad innebär detta

fiir mig?

Om du idag har bredbandstjänster vi en annan operatör så kommer du behöva säga upp detta abonnemang
och sedan aktivera ditt nya abonnemang via Bredbandsbolaget. Om du har bindningstid på ditt
abonnemang hos den andra operatören så kommer du behöva betala ftir resterande bindningstid.

