Nyalands samfällighetsförening
Styrelsen informerar

Nytt avtal med ComHem ger lägre kostnad på
bredband för alla medlemmar i Nyaland
Styrelsen har som tidigare utlovat förhandlat
med ComHem för samtliga medlemmar
gällande bredbandstjänst. Alla våra
fastigheter är anslutna till ComHems nät och
idag nyttjar 85% av alla medlemmar
ComHem för sin bredbandsanslutning.
Det avtal som styrelsen avser att skriva
kommer ge alla en väsentligt lägre kostnad
för bredband med bibehållen flexibilitet för att
teckna både snabbare bredband än
grundavtalet och andra tjänster eller
tjänstepaket från ComHem.
Detta ingår i det nya avtalet
 Gruppavtal på Bredband 250/50 + Telefoni
Bas (ingår utan kostnad för de som vill)
186:- / medlem / månad.
 Bredbandsrouter med inbyggd WiFi ingår
för de som inte redan har en uppdaterad
router från ComHem.
 Har man ett paket från ComHem med t ex
TV kanaler och bredband med exempelvis
högre hastighet så erhåller man en s k
uppgraderingsrabatt på det paketet med
350:- / medlem / månad.
 Bredbandskostnaden debiteras per halvår
tillsammans med samfällighetsavgiften av
föreningen. Med andra ord kommer
1.116:- läggas till avgiften (f n 2.500:- +
1.116:- = 3.616:-).
Ovanstående kommer att gälla från det
startdatum som vi kommer att kommunicera
senare. De medlemmar som har ett bundet

bredbandsabonnemang med högre hastighet
från ComHem får behålla sitt abonnemang
bindningstiden ut men får
uppgraderingsrabatten, 350 kr, tillgodo när
gruppavtalet startar.
Här följer några exempel på hur mycket
billigare det kommer bli med vårt nya avtal.
Exempel 1:
Medlem har idag ”Guld 500” från ComHem
(99 TV kanaler och 500 Mbit/s bredband) till
en kostnad av 849:-/mån. Med gruppavtalet
skulle nya kostnaden bli
849 - 350 + 186 = 685:- / månad
 Besparing per år: 1.968:Exempel 2:
Medlem har idag endast bredband från
ComHem med lägsta kostnad 349:-. Med
gruppavtalet skulle nya kostnaden bli
349 - 349 + 186 = 186:- / månad
 Besparing per år: 1.956:Exempel 3:
Medlem har idag inget bredband från
ComHem och vill ansluta sig till ComHem:
Med gruppavtalet blir kostnaden 186:- /
månad.
Vi återkommer med startdatum för
ovanstående avtal, troligtvis blir det 1/3 2019.

God jul och Gott nytt år önskar
Styrelsen alla medlemmar!

OBS! Följande gäller endast de som inte har bredband från ComHem idag
Styrelsen önskar kontakt med er som inte har bredband från ComHem idag. Om ni väljer ComHem
när det nya avtalet träder i kraft så ingår router utan kostnad. Oavsett val kontakta styrelsen
(styrelsen@nyaland.se) så att framtida debitering blir korrekt. Tack på förhand!
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