Telia fastighetsanslutning - erbjudande
Idag har du som medlem i Brf Åparken individuellt avtal för TV, bredband och
telefoni. Detta är för de flesta dyrare än ett gemensamt avtal via föreningen,
d.v.s. ett kollektivavtal. Styrelsen har under våren jämfört offerter från de
största aktörerna på marknaden och beslutat att erbjuda medlemmarna kollektivavtal via Telia. Förutom en konkurrenskraftig prisbild med ett bra utbud av
service slipper vi startavgifter, uppsägningstid och att installera nya boxar.
Styrelsen för Brf Åparken vill nu presentera detta förmånliga erbjudande från
Telia vilket innebär en väsentlig besparing för varje hushåll som nyttjar TV och
bredband. Omröstning gällande kollektivavtal sker på extra föreningsstämma
22 augusti enligt kallelse. Om stämman fattar beslut om detta kommer hyran
inkludera TV, Bredband och telefoni enligt nedan.
Kollektivt avtal – pris 244 kr per månad inklusive moms
Tjänster
 Telia bredband fiberlan 50/8-100/10 Mbit
 Telia bredbandstelefoni – samtalsavgifter ingår ej, individuella prisavtal
tecknas med Telias kundtjänst
 Digital-TV Kanalpaket Lagom:

Utrustning
1 st Telia Smart gateway – eventuellt behåller vi den vi har i stället
 Telefoniadapter
 1 st Digitalbox (HD)
Idag befintliga boxar får behållas som extra box(ar). Ytterligare boxar kan beställas, man betalar då bara för själva boxen, extra kort/abonnemang behövs
inte upp till sammanlagt 5 boxar, samma TV-utbud på alla.
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Exempel på dagens avtal som jämförelse med en kollektiv lösning:



Bredband 10/10, inkl Telia Smart
TV, Kanalpaket Lagom,
inklusive 1 tvillingabonnemang (64,50)
Summa avrundat, kr

328,00
242,50
570,00

I detta fall skulle inbesparingen per månad bli 570 kr - 244 kr = 326 kr
Övriga skillnader att notera




Bättre kapacitet på bredbandet, 50/8 – 100/10 istället för dagens 10/10
Upp till 5 tvillingabonnemang ingår – idag betalar du 64,50/mån och
styck
Krypteringsavgiften ingår, kostar idag 49 kr/mån

Tillval




Uppgradering från kanalpaket Lagom till Stor – 218 kr/mån
Uppgradering bredband från 100/10 – 100/100 – 369 kr/mån
I övrigt gäller listpriser på Telia.se

På stämman den 22:a augusti kommer en representant från Telia delta och
svara på frågor.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Åparken

