VIKTIG INFORMATION!

Brf Maskinkajen har skrivit
gruppavtal med ComHem
På uppdrag av medlemmarna i Brf Maskinkajen har styrelsen skrivit ett gemensamt gruppavtal
med ComHem. Från och med 1 februari 2020 kommer alla i föreningen få tillgång till ComHems
utbud, både analogt och digitalt. Tjänsten består av TV Basutbud, 25 kanaler varav 6 i HD-format.,
Bredband 250/50 och Telefoni Bas. I TV-utbudet medföljer en Digitalbox med HD. Vi får också ett
eget telefonnummer till ComHems Kundservice som hjälper till med frågor kring gruppavtalet.
Styrelsen har beslutat att månadsavgiften från 1 februari 2020 höjs med 100 kr.
DU SOM REDAN IDAG HAR COMHEM:
Meddela ComHem att du från och med 1 februari 2020 kommer att ingå i gruppavtalet mellan
Brf Maskinkajen och ComHem. Du bör också stämma av ditt befintliga avtal om du vill fortsätta
med ditt individuella utbud eller bara ha basutbud enligt avtal. Har du tekniska problem redan idag
ber vi dig att ta kontakta ComHem. Har du större utbud än basutbudet debiteras du särskilt för det
med faktura från ComHem.
DU SOM INTE IDAG HAR COMHEM:
Har du annan leverantör än ComHem bör du säga upp ditt abonnemang inför gruppavtalet
den 1 februari 2020. Avser du att behålla ditt nuvarande abonnemang, behöver du inte göra något.
OM DU HAR TRYGGHETSLARM:
För att säkerställa att funktionen kommer att fungera via ComHem telefoni eller om du måste ha
kvar det abonnemang du har idag till trygghetslarmet bör du kontakta Hemtjänsten i kommunen.
MAILADRESSER:
ComHem har tills nyligen erbjudit mailkonton som på sikt kommer att upphöra. Istället kan du
skapa ett nytt mailkonto hos obundna leverantörer, t ex gmail, hotmail etc. Byter du mejladress,
glöm inte bort att anmäla den nya mailadressen till Brf Maskinkajen!
INFÖR COMHEMS GRUPPAVTAL I ÖVRIGT
Upplever man idag problem med tekniken av ComHem felanmäler man till
kundservice@comhem.com. Vid installationen kommer både ComHem och styrelsen hjälpa till med
inställning av utrustningen för dem som känner sig osäker. ComHem kommer att ha ett
informationsmöte för oss i Brf Maskinkajen under senare delen av året.
Mer information kommer fortlöpande.
Styrelsen Brf Maskinkajen

