Val av abonnemang
Kryssa i ett av nedanstående alternativ samt fyll i uppgifterna på nästa sida

□ Jag beställer Trippel tjänsten med:




Internet 100/100 Mb inklusive trådlös router
Bredbandstelefoni eller Mobiltelefoni
Digital Tv 22 kanaler
- En styck HD digital TV box ingår
- Play+ start, se på TV via datorer, smartphones och surfplattor
- Upp till fyra TV boxar kan man komplettera med, engångskostnad från 299 kr
tillkommer per box
o Månadskostnad 349:-ink moms/månad. Betalas kvartalsvis i förskott.
o Föreningen fakturerar ut denna tjänst på varje medlem i 60 månader.
Engångsbelopp Startkostnad för trippel: 500 :- inkl moms

□ Jag bestämmer valfri tjänst på www.qmarket.se


Engångsbelopp Startkostnad för Valfri Tjänst: 1000 :- inkl moms

Föreningen fakturerar en årskostnad på 600:- som går till föreningen för underhåll av nätet

□ Jag avser att inte starta upp min fiberanslutning i dagsläget.
Att starta upp fiberanslutningen i efterhand kostar 1875 :- inkl moms (indexreglerat)
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För dig som skall nyttja uppkopplingen =Abonnent
Fiberförening:

Högsäters Fiber ekonomisk förening

Namn:
Faktura adress (gatuadress)
Faktura adress (postnr och ort)
Fastighetsbeteckning:
Medlemsnummer (Denna punkt fyller styrelsen i)
Personnummer:
Mobilnr:
Tel.nr:
Underskrift:

Vilken adress har själva fastigheten:

Är personen som står för abonnemanget samma person som äger
fastigheten? Sätt kryss i rätt alternativ.

Ja

Nej

Ifyllda blanketter (sid 1 och sid 2) skickas/lämnas till:
Erik Johansson
Södra Skallsjö 13
458 96 Högsäter
Skickas in senast 2014-12-19
Frågor besvaras efter att mail skickats till hogsatersfiber@gmail.com eller att brev skickats till
Högsäters Fiber c/o Iréne Örtengren Jolsäter 1 458 97 Högsäter.
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Tjänsteutbud som erbjuds föreningens medlemmar
 Trippel tjänsten:
Startavgift 500 kronor
För 349 kr/ månad får du:
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 Valfri tjänst alternativet:
Startavgift 1000 kr
Välj valfritt på Qmarket.se, exempel:
Bredband från 209 kr/ månad(pris beroende på kapacitet).
Telefoni från 29 kr/månad.
TV från 49 kr/månad(pris beroende på antal kanaler).
Kan tillkomma startavgift från tjänsteleverantören beroende på leverantör och
abonnemang.
Tillkommer kostnad för tv box 1495 kr/styck om du ska ha tv.
Tillkommer kostnad för Telefonbox 500 kr, om du ska ha telefon.
Porteringsavgift tillkommer om man väljer att flytta med sitt gamla telefonnummer.



Företagsabonnemang
Bredband 100Mb/100Mb
800 kr exl moms i startavgift
500kr exl moms i månadskostnad .
Välj valfritt på Qmarkets hemsida.
En fast IP adress. Uppsägningstid 3 månader.
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