Skarstad 2019-08-22

Nytt avtal med Telia.
Vi förening har nu tecknat ett nytt avtal med Telia gällande bredband, TV och fast telefoni. Avtalet
löper på 5 år med 1års förlängning så länge ingen part säger upp avtalet. Avtalet är precis som förut
ett sk. kollektiv avtal som vi har tillsammans med 5 andra fiberföreningar kring Vara tätort.
Det nya avtalet har ökad kapacitet i fibern 250MB nedladdning och 100 MB upp.
( Tidigare var det 100/100 )

Avtalet startar Oktober 2019.
När du hämtar din nya hårdvara skrivs ett nytt avtal mellan föreningen och dig som medlem.
Ny månadskostnad för Telia Basutbud blir 349 kr inkl. moms.
Exp. avgift ( fn ) 22 kr + moms tillkommer.
( Idag betalar vi 346 kr inkl moms och Exp. avgift. )

Följande kommer nu att hända.
Ny hårdvara finns för avhämtning i Skarstad Bygdegård följande dagar mellan kl 18,00 – 20,00
Måndag 23 Sep.
Tisdag 24 Sept.
Onsdag 25 Sept.
Tisdag 1 Okt.
Onsdag 2 Okt.
Torsdag 3 Okt.

Vanliga frågor.
Måste jag installera den nya routern ?
Nej
Måste jag använda den nya TV-boxen?
Nej
Kan jag använda min gamla router ?
Ja
Kan jag använda min/mina befintliga TV-box/ar ?.
Ja
Kan jag använda min/mina Telia trådlösa bryggor som jag har ?
Ja

Övriga synpunkter / fördelar.
Fördelen med den nya routern är att du enbart behöver tänka på att ansluta enheten mot ett
lösenord. Det tekniska som att välja bästa kanal för wifi, och 2,4 eller 5 Ghz band det sköter den åt
dig.
Den senare boxen är något snabbare i menyvalen än de gamla som delades ut för några år sedan,
den har även appar som NETflix och SVTplay redo för användning.
Till denna medföljer även blåtand fjärrkontrollen som gör att du inte behöver peka och sträcka
dig efter rätt läge mot boxen för att ex att byta kanal, det görs lite bekvämare med den nya fjärrisen.

Om jag vill köpa till fler nya TV-boxar.
•

TV-BOX ARRIS VIP 4302
Pris 699 kr

Snygg tv-box som är fem gånger snabbare än tidigare tv-boxar,
med SVT Play, Youtube och Netflix direkt i boxen.

INSPELNINGSBAR TV-BOX ARRIS VIP 4302
Pris 1698 kr

Spela in upp till 215 timmar tv, pausa och spola tillbaka i
direktsänd tv med denna tv-box och hårddisk.

INSPELNINGSBAR HÅRDDISK TILL ARRIS VIP
4302
Pris 999 kr

Köp till en hårddisk till din tv-box så kan du spela in alla dina
favoritprogram.

Fler produkter finns på Mina Sidor på telia.se

