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Hej Mikael,
Jag hoppas allt är bra med dig och att du haft en fin helg.
Vi har nöjet att lämna följande offert till er. Bifogar den i ett PDF-dokument.
Priset är 289 kr/mån/lägenhet. (Privat ligger denna kombinationen på 788 kr/mån.)
För detta får ni mycket snabbare bredband, bättre och ny utrustning, samt att fastigheten anpassas för framtiden
och högre hastigheter.
Kortfattat innehåller Offerten 3play:
•
Bredband 100/100 Mbit/s
•
Tv från Telia, tv-paket Lagom
•
Bredbandstelefoni
•
Ny uppgraderad switch med (10x mer kapacitet)
•
1 st Trådlös Router per Lägenhet
•
1 st Tv-box per Lägenhet
•
5 års avtalstid
•
Månadsavgift 289 kr/hushåll
•
Installationshjälp
Inga installationskostnader/engångsavgifter för föreningen. Leveranstiden är ca 6-8 månader.
Mer utförligt innehåller offerten:
X) Vi kommer se till så alla de boende får 100/100 Mbit/s snabbt bredband.
X) Vi kommer byta switcharna som sitter i ert ”teknikrum” och de kommer klarar upp till 1 000 Mbit/s. Nuvarande
lösning klarar enbart 100 Mbit/s, vilket kan kännas som en begränsning för många som vill ha mer hastighet.
X) Tv Lagom till alla lägenheter, och dess kanaler och Telia play ingår, se på tv, vart och när du vill inom hela EU på
din mobil/surfplatt eller dator.
X) Utöver det så får ni vår sprillans nya routrar, 1 st router/hushåll. Snabbare, säkrare och stabilare Wi-Fi.
Dubbelt så snabbt Wi-Fi jämnfört med näst senaste router. Många kanske inte har den vilket kommer göra att det
förmodligen är mer än dubbelt så snabbt.
Bättre täckning, fler antenner gör stor skillnad.
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Automatiskt byte till bästa Wi-Fi-band, tekniken kallas bandsteering och gör att routern ser till så att du har bästa
möjliga band av 5Gz och 2,4 Ghz. 5gz-bandet ger snabbast hastighet.
Routrarna installerar hushållen själva. Om hjälp behövs så finns våran support på telefon 90200. Läs mer här:
X) Varje lägenhet får även vår nya tv box, 1st per hushåll gäller. Dessa är snabbare, stabilare och kan även gömmas
under/bakom tv-möbel/tv. Läs mer här:
X) Föreningen kommer alltså att få nya och fräsch utrustning så att dom är utrustade för framtiden. De allra flesta
kommer märka skillnad, har man inte själva köpt nya boxar så blir nya boxar verkligen ett lyft. Gamla
inspelningsbara-boxar kommer fungera som vanligt.
X) Vi står för alla kostnader som detta bytet innebär (hårdvara) och avtalet löper om 5 år. Vilket även innebär att ni
låser avgiften till det låga 289 kr/mån/lägenhet under denna tiden.
X) Alla boende har rätt till installationshjälp. Önskar någon hjälp så beställs det via Telias Kundtjänst och en tekniker
kommer då ut och kopplar in Bredband, TV och Bredbandstelefoni.
Om det är några frågor så får du gärna ringa mig. Offerten är giltig två månader.
Vad säger du om det? Behöver du ha mer info av mig?
Ha en bra dag!
Med vänlig hälsning,
Moa Ström
Account Manager | Real Estate Accounts
+46 706 09 98 80
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