Brf Torsviggen 2
har tecknat Gruppavtal på Bredband och Telefoni hos Com Hem
Genom att teckna ett Gruppavtal för föreningen/fastigheten utnyttjar vi kraften i gemensamma inköp
och får en rejäl rabatt på tjänster från Com Hem.
Gruppavtalet innebär att varje hushåll i föreningen/fastigheten får följande:
• Ett abonnemang på Bredband 100/10 (50 – 100 Mbit/s). Ett snabbt och stabilt bredband där flera
kan vara uppkopplade samtidigt med dator, surfplattor eller spelkonsoler.
• Trådlös router/modem för bredband och telefoni.
• 5 st e-postadresser.
Du betalar inget till Com Hem för ovanstående tjänst, den ingår i din avgift till föreningen/din fastighets
ägare. Och vill du teckna ett större bredbandsabonnemang får du förstås rabatt.
• Ett grundabonnemang på Telefoni Bas.
För att kunna börja använda tjänsterna måste du göra en beställning hos Com Hem. Ring oss redan
idag på 0775-17 17 20 så hjälper vi dig med din beställning och skickar utrustningen till din adress!
Behöver du ett Säkerhetspaket för Bredband, passa på att beställa det med.
Telefoni
Grundabonnemang Bas ingår utan abonnemangsavgift. Du betalar endast för de samtal du ringer.
Ringer du mycket finns det tillval, Telefoni Plus och Telefoni Max, som går att beställa för att få
lägre pris per minut på samtal. Mer information finns på www.comhem.se. Fullmakt för eventuell
Nummerflytt (Portering) skickas separat till dig som beställer Telefoni. Fakturering av samtalskostnader sker i efterskott. Vid betalning via pappersfaktura tillkommer ett tillägg på 45:-/mån, debiteras
ej vid elektronisk faktura eller autogiro.
Information om dina gruppavtalade tjänster
Endast ett abonnemang per tjänst och hushåll kan rabatteras med Gruppavtal. Du har tillgång till
dina Gruppavtalsförmåner så länge du bor kvar och avtalet mellan din förening/fastighetsägare och
Com Hem gäller. Normal leveranstid efter att vi har fått din beställning är cirka en vecka. För mer
detaljerad information och allmänna villkor för privatabonnemang besök comhem.se eller läs mer
i avtalsvillkoren som kommer tillsammans med ditt välkomstbrev. Alla priser är per månad inklusive
moms. Vi förbehåller oss rätten att förändra priser.
Är du redan kund hos Com Hem?
Om du redan idag har ett bredbandsabonnemang hos Com Hem kan du få rabatt på ditt befintliga
abonnemang. Ring Com Hems Kundservice för beställning av Gruppavtal på telefon 0775-17 17 20
för att aktivera rabatten.
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