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Datum: 2019-09-22 Sida 1(1) Bredbandsfiber I Odensåker ekonomisk förening 
  c/o Anders Eklund 
  Råstad Solbacka 
  541 96 VÄRING 

Erbjudande av gruppavtal för bredbandstjänster 
-Tycker du att du betalar för mycket idag för bredband, tv och hemtelefon? 
Om du svarar ja på frågan skall du fortsätta läsa brevet. 

Bredbandsfiber i Odensåker, ekonomisk förening, kommer att teckna ett gruppavtal med Telia under 
förutsättningar att vi kommer upp i tillräckligt många abonnenter. 

Abonnemanget innehåller: 
 Bredband med hastigheten 100/100 Mbit/s 
 TV paket Lagom inkl. tv-box och fjärrkontroll 
 Bredbandstelefoni 

För att avtalet skall godtas av Telia krävs minst 50 abonnenter. Kommer vi upp i 200 abonnenter så 
får vi bredband med hastigheten 250/100 Mbit/s. 

 Kostanden för abonnemanget är 389 kr/månad 
 Faktureringsavgift på 20 kr/mailfaktura eller 40 kr/brevfaktura tillkommer. (Det är 

föreningen som sköter fakturering) 
 Fakturering sker i förskott, 4 ggr/år  
 Bindningstiden är 5 år med fast pris 

 
Detaljer om abonnemanget går att läsa i bifogat avtal. 

Den som har Telia som tjänsteleverantör idag ska kunna flytta sitt befintliga abonnemang inom 
avtalstiden. Ni som har en annan tjänsteleverantör idag måste själva säga upp ert nuvarande 
abonnemang om ni inte vill ha kvar det. 

Förslag på tidplan 2019: 
 Styrelsebeslut tas den 22/9 
 Information till medlemmar via brev, SMS, hemsida under v39 
 Svar om deltagande senast 27/10, 2019 
 Föreningen skriver avtal med Telia under v46 
 Telia levererar hårdvaran under v45-51 (även portering av telefonnr för de som vill) 
 Tjänsten startar 1/1 2020 

Vill ni vara med på detta erbjudande, skriv på det bifogade avtalet och posta det till oss: 

Bredbandsfiber i Odensåker, ekonomisk förening 
c/o Anders Eklund 
Råstad Solbacka 1 
541 96 VÄRING 

Efter att vi mottagit din anmälan kommer vi att returnera avtalet med en underskrift av föreningen. 

Vi måste ha ditt svar senast den 27/10, 2019 
Abonnemanget planeras starta 2020-01-01. Den som inte vill gå med nu har möjlighet att 
ansluta sig ett år senare men får då själv betala hårdvaran (tv-box och fjärrkontroll, ca. 
2.500 kr)  

Anmälan är bindande. 

Vi kommer att löpande informera om vad som händer i ärendet endast på vår hemsida 
endast. Avtalsblanketten kommer också att finnas att ladda ner som pdf-fil på hemsidan. 


