Erbjudande 2018
Vi utför installation av dina nya tjänster med allt vad det innebär.
Vi skickar ut en välutbildad tekniker till Er som installerar, konfigurerar och konsulterar, allt för er bekvämlighet.

Installationshjälp TV
Ingår i Installationshjälp Digital-TV:
• Inkoppling av tillhörande Digital-TV utrustning(kabeldragning ingår ej).
• Aktivering av TV-tjänst.
• Kort introduktion av dina nya tjänster.

Pris

700 kr

Installationshjälp bredband
Ingår i Installationshjälp bredband:
• Kopplar in tillhörande bredbandsutrustning.
• Ansluter upp dator/enheter trådlöst eller via kabel (kabeldragning ingår ej).
• Konfigurerar datorn/enheten för din nya tjänst.
• Aktiverar din nya e-postadress.
• Funktionstestar bredbandstjänsten
• Kort introduktion av din nya tjänst.

Pris

700 kr

Installationshjälp telefoni
Ingår i Installationshjälp IP-telefoni:
• Lokaliserar första teleuttag.
• Inkoppling av tillhörande telefoniutrustning.
• Aktiverar telefonitjänst.
• Funktionstestar telefonitjänsten, kontrollerar tjänsten i alla teleuttagen.
• Kort introduktion av din nya tjänst.

Pris

700 kr
Fler tjänster på nästa sida

………………………………………………………………………………………………………………………
Jag vill beställa installation av TV

Data

Telefoni

Trippelplay

Trådlöst

Namn………………………………………………………………………………….
Adress…………………………………………………………………………………
Telefon………………………………..Mobiltelefon…………………………………
Ni kan även beställa via telefon: 0521-66500 eller via mail: info@yngves-elektronik.se
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Installationshjälp trippelplay
Ingår i Installationshjälp Tripleplay:
• Kopplar in tillhörande bredbandsutrustning.
• Ansluter upp till dator/enheter trådlöst eller via kabel (kabeldragning ingår ej).
• Konfigurerar datorn/enheten för din nya tjänst.
• Aktiverar din nya e-postadress.
• Funktionstestar bredbandstjänsten
• Lokaliserar första teleuttag.
• Inkoppling av tillhörande telefoniutrustning.
• Aktiverar telefonitjänst.
• Funktionstestar telefonitjänsten, kontrollerar tjänsten i alla teleuttagen.
• Inkoppling av tillhörande Digital-TV utrustning.
• Aktivering av TV-tjänst.
• Kort introduktion av din nya tjänst.

Pris

1500 kr

Installationshjälp av trådlöst bredband och telefoni
Är du trött på alla kablar som löper från t.ex. hallen till datorerna som finns i bostaden? Då har vi den perfekta lösningen.
Skaffa trådlöst, vi bistår med både utrustning och professionell installationshjälp. En TP-LINK TL-WR841N (upp till 300
Mbit) trådlös router ingår. Saknar datorn trådlöst nätverkskort tillkommer en USB-dongel pris 295 kr.
Ingår i Installation trådlöst:
• Installation av trådlös router.
• Uppstart av router och konfigurering mot internet på upp till tre (3) datorer.
• Konfigurering av trådlöst nätverk med kryptering
• Funktionstest

Pris

1500 kr

Övriga tjänster
Sitter ditt bredbands- eller teleuttag precis innanför dörren och du har datorn eller liknande på kontoret? Ligger det
sladdar längs golvet i hela bostaden? Inga problem, vi hjälper dig med kabeldragning och flyttar ditt uttag till den
plats du vill.

Pris per timma

430kr

Samtliga priser inklusive moms och rutavdrag it tjänst.
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