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Genom ott teckno ett gruppsvtcl med Com Hem har din förening/fostighetsögore r"rtnyttjat kroften i
g§mensommo inköp" Gruppovtolet börjor göllo från 2018-05-01 och ger dig en robott på tjänster frön Com Hem.

§å här tor du del ov dina tjänster
F6r ott kunno onvåndo tjönsterna i dat nyo gruppowolet behEver du göro en bestöllning. §urfo in på
comhem.se/gruppowol och följ instruktisnerno eller ring Kundservice för gruppovtci påtelefon A7ZS-17 fi 2A-

grt nyq gruPFsvtdl innebör ott vorje hushåll i föreningen/fsstigh€t€n får titlgång till följonde:

GRUPPAVTAL MED COM HTM

§ftEpeAND100

r Ett privotobonnemang på tsredbcnd 1CI0/10 (50-100 Mbit/s). Ett snobbt och stqbilt bredbond där flero kon
vcro uppkopplode samtidigt med dotor. surfplsttoi eller spclkonsoier.

r Trödlös router ingår för bredbond och telefoni.
t 5 st c-pöstodresser.

Du betolcr inget till Com Hem för ovonstående bredbondstjönst, den ingår i din ovgift till föreningen/din
fostighetsögore. Vill du teckno ett stärre bredbondsobonnemong får du förstås rsbott. Behöver du ett sökert
skydd f6r ollo enheter kan du posso på ott bestöllc lrygg Surf som ör en komplett l6sning för ctt skyddo dig på
nåtet.

rsLEFär"* mÅ§

r Ett grundobonnem<rng på Tele{oni Bos.

Telefoni Bo1 !ngå1 uton cbo_nnemangsavgift. Du betslar endost för de sorntol du ringer. Rlnger du mycket kon
du löggo till Telefoni Plus eller Telefoni Mox mot en ertrs kostnod, soft ger dig en kilre minitovgift pö dina
somtcl. Mer information finns på www.comhem.se. Fullmskt för eventuell nummerflytt {porteriirg} skickos
sepcrat till dig som bestöller telefoni. Fokturering cv somtolsovgifter sker i efterskott. Vid betolniÅg vio
poppersfokturo tillkonrmer en foktureringsovgift om 45 krlm&n, men väljer du e-fckturo eller autogiro
tillkornmer ingen foktureringsavgift.

lnformoticn om dino tjånster
Hqr du ett ovtal på bredbond och/eller digitcl-wvio en onnon leverantör och htrrtånkt sögo upp det ör det
Iämpligt ott se över din uppsågningstid.



Tack vqre gruppovtalet rabotteros ett qbonnemong per tjånst och hushåll. Efter bestöllning får du
obönnernong. §årvise och support precis som enskilt betelonde kunder och dörför tecknos individuello oytol
rnellon dig och Com Hern, Du hor tillgång till dino Gruppowokförrnöner så l6nge du bor kvqr och ovtqlet mellon
din förening,ffostighetsägore och Cpm Hem gäller.

Normql leveranstid efter afi vi hor fått din bestållning ör eirko en vecko. För mer detaljerod inforrnotion och
qllmönno villksr f6r privatcbonnemong besök comhem.se eller lös mer i ovtolsvilikoren som komrner
tillsommons med ditt völkomstbrev. Allo priser år per månod inklusive moms- Vi förbehåller oss rätten qtt
justero priser.

År du redEn kund hos Com Hem?
I de flest{r folt får du en robgtt pö ditt befintligo obonnemong på motsvoronde tjänst.

[i19 ols,om du hy någro frågor- Du n6r vår Kundservice på telefon 0775-17 17 t0, med öppettider vordogor
8.00-21"00 och helger 9.00-18.00.

Med vänlig hålsning
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Eriko Korlsson
Försöljningschef Konsument
Csm Hem


