FÖRSLAG PÅ UTÖKAT GRUPPAVTAL MED COMHEM
På det senaste årsmötet diskuterades vårt kontrakt med ComHem. Frågan gällde om
samfällighetsföreningen utöver kabel-TV även skall teckna ett gruppavtal på bredband
och telefoni. Vi har fått ett kostnadsförslag från ComHem på bredband 10 Mbit/s +
telefoni för 67 kr/mån inkl. moms per hushåll (motsvarar en höjning av samfällighetens kvartalsavgift
med 200 kr). Konsumentpriset för motsvarande tjänst hos ComHem är idag 259 kr/mån, besparingen
för de som har en denna tjänst privat idag blir alltså 192 kr/mån.
Diskussion kring förslaget kommer att ske på årsmötet, dock ingen omröstning. Om intresse finns för
ett utökat gruppavtal, kommer ett extra årsmöte hållas i maj för omröstning i frågan.
För ytterligare information om avtalet, se nedan.
Gruppavtal 10 Mbit/s + telefoni
Bredband 10 Mbit/s + möjlighet till telefoni för en merkostnad av 67 kr/mån
inkl. moms per hushåll. Avtalet har en bindningstid på 3 år.
Ett nytt modem med inbyggd trådlös router ingår till varje hushåll. Inga
startavgifter tillkommer på gruppavtalad tjänst.
Om man vill ha ett snabbare bredband
Om en boende önskar en högre bredbandshastighet än vad som ingår i gruppavtalet får denne
tillgodoräkna sig aktuellt konsumentpris för gruppavtalad tjänst (259 kr/mån). Detta innebär en
merkostnad av 80 kr/mån för 50 Mbit/s, 140 kr/mån för 100 Mbit/s osv. Se www.comhem.se för
aktuella priser.
Telefoni
Varje boende avgör själva om de vill teckna sig för telefoni. Om man väljer att
göra detta tillkommer en minidebitering om 29 kr/mån som man får ringa för.
Själva abonnemangs-avgiften är inkluderad i gruppavtalet, tillkommer gör
eventuell nummerpresentation etc.
Du ringer till fasta telefoner inom Sverige för 0 kr/min, till mobiltelefoner för
0,69 kr/min och betalar en öppningsavgift på 0,99 kr/samtal. Se
www.comhem.se för aktuella priser.
För de som idag har fast telefoni via telefonjacket går det bra att ta med sig sitt telefonnummer.
Befintliga avtal med ComHem
Ni med befintliga avtal på bredband och/eller telefoni med ComHem kommer så snart samfällighetens
avtal trätt ikraft få avdrag för detta på er faktura. Er eventuella bindningstid finns dock kvar.

