INFORMATION OM BREDBAND, TV OCH TELEFONI
Information om bredbandstjänster från Ownit
I din förening finns Ownit Broadband AB som bredbandsleverantör. Vi kan erbjuda alla Brf Gurkans
medlemmar bredbandstjänster med höga hastigheter och hög kvalitét till ett förmånligt pris.
Nedan finner du information om de tjänster vi erbjuder i just din förening.
Du finner även information om våra tjänster på vår hemsida www.ownit.se.

Bredbandshastigheter
Alla hushåll i föreningen har möjlighet att beställa bredband från Ownit. Med bredband från oss får du alltid en
stabil och snabb uppkoppling, då vi alltid levererar samma kapacitet både i upp- och nedhastighet. I din förening
finns nedanstående hastigheter tillgängliga.
För att Ownit ska kunna leverera bredband till din lägenhet förutsätter det att du sedan tidigare har ett
bredbandsuttag installerat. Saknar din lägenhet bredbandsuttag, vänligen kontakta kundservice för information
om beställning och installation av bredbandsuttag. Kostnaden för installation av bredbandsuttag kan variera något
men kostar vanligt vis ca 2000 kronor och bekostas av lägenhetsinnehavaren.
Hastighet
0,25 Mbps
100 Mbps
500-1000 Mbps

Startavgift
0 kronor
0 kronor
0 kronor

Månadsavgift
0 kronor
119 kronor
199 kronor

Bindningstid
Ingen
Ingen
Ingen

Uppsägningstid
1 månad
1 månad
1 månad

Telefoni
Bredbandstelefoni innebär att du ringer över din bredbandsanslutning istället för det analoga telenätet som
traditionell telefoni använder. För detta krävs en tjänstefördelare som distribueras av Ownit och är inkluderad i
startavgiften. I din förening gäller nedanstående priser, ordinarie samtalstaxa tillkommer.
Månadsavgift
0 kronor

Startavgift
699 kronor

Flytt av telefonnummer
199 kronor

Bindningstid
Ingen

Uppsägningstid
1 månad

Tjänstefördelaren skickas per post till ditt närmaste utlämningsställe i god tid innan önskat startdatum.
Tjänstefördelaren har stöd för trådlös uppkoppling. Den omfattas av två års garanti samt supporteras till fullo av
Ownit.
Har du idag telefoni via en annan operatör kan du flytta med dig ditt nuvarande telefonnummer. Om du väljer att
flytta över ditt nuvarande telefonnummer till oss bör du kontakta din nuvarande operatör för att säkerställa att ditt
tidigare abonnemang sägs upp.
Som telefonikund får du tillgång till en portal där du kan hantera din telefonitjänst. I portalen kan du exempelvis se
samtalslistor, lyssna på röstmeddelanden och vidarekoppla ditt telefonnummer om du inte är hemma.

IP-TV
Tillsammans med Canal Digital och Viasat kan vi erbjuda dig IPTV via bredbandet vilket öppnar vägarna för ett
mer kundanpassat och flexibelt TV-tittande. Tillsammans med Canal Digital och Viasat får du tillgång till ett stort
utbud av kanaler som kan anpassas efter hela familjen.
Kontakta respektive leverantör för mer information om priser och kanalutbud.
Canal Digital
0770 11 55 11
www.canaldigitalkabel.se

Viasat
0200 219 219
www.viasat.se

