TKF Fiberförening
Information till medlemmar sommar 2013
h t t p : / / f i b e r . t ä r b y. s e
Informationsmöte
TKF Fiberförening inbjuder sina
medlemmar till informationsmöte.
Tag gärna med den bifogade blanketten.
Tid:

Tisdagen den 6 Augusti kl.
19:00

Var:

Kyrkans Hus i Fristad

Val av tjänsteleverantör är klart!
TKF Fiberförening har valt Net at Once som leverantör av bredband, telefon och tv till fibernätet, med december
2013 som senaste inkopplingsdatum. Startdatum kan komma att tidigareläggas vilket meddelas senast 31 september.
En noggrann urvalsprocess föregick valet av operatör, flexibilitet, pris och en trygg faktureringstjänst gjorde att
valet föll på Växjö-baserade företaget Net at Once.
I avtalet mellan TKF och Net at Once ingår följande: (mer om tjänsterna på baksidan samt i bifogad avtalstext)



Bredband



Ip-telefoni



TV via fiber

Avtalet behöver vara ifyllt och inlämnat till
styrelsen senast den 14:e augusti. Vi tar
gärna emot avtalet på informationsmötet!

Kostnaden för hela paketet är 335 kr per månad. Väljer man att inte teckna sig för IP-tv kostar det istället 240 kr
per månad. Det som tillkommer dessa priser är samtalsavgifterna för telefoni (själva abonnemangskostnaden är
inkluderad i ovanstående priser) samt eventuellt kostnad för faktura (faktura vid e-post är gratis men pappersfaktura kostar 25 kr per faktura / autogiro kostar 19 kr per faktura).
Avtalsperioden du tecknar dig för är 5 år och all den utrustning som krävs för att komma igång ingår i abonnemanget (mediaomvandlare, router plus en digital tv-box). När det gäller telefoni så är det möjligt att behålla sitt
nuvarande telefonnummer. I övrigt gäller det som står i avtalet.
Med vänliga hälsningar! / Styrelsen

Viktigt! Det är ditt ansvar att gräva på tomt!
Som ni vet måste alla fastighetsägare gräva ner slangen över tomtmark enligt anvisning på vår hemsida. Alla extra avgifter som tillkommer på grund av en slang ej är nedgrävd får respektive fastighetsägare
själv betala.
I Rångedala-området pågår nu fiberblåsning och montering av fiberuttag in till varje enskild fiberanslutet hus, övriga områden i föreningen
kommer därefter.
TKF Fiberföreningen (i regel Åke Jansson) ringer till varje fastighetsägare en vecka före montörer från Eltel kommer för att montera in fiberuttaget på insidan av husväggen. Du som är ansvarig fastighetsägare
måste vara hemma vid denna montering vilket endast tar ca en timma.

Vi har passerat 200 anslutningar!
Denna information går ut till samtliga
postlådor i TKF Fiberförenings område,
även till de som inte har någon fiberanslutningsavtal.
Är du intresserad av en anslutning så
undersöker vi om det finns en möjlig
lösning även i detta sena läge.
Kontaktuppgifter till styrelsen finns
på baksidan av detta papVänd
per.

Frågor?
Bredband
Varje hushåll kommer att kopplas upp med
200 Mbit i båda riktningarna (brukar skrivas
200/200).

Åke Jansson,
(ordförande, Ön)
Tel: 033-265500 eller 070542 48 65

Christer Kalén (Tärby)
Tel: 033-26 55 66

Tommy Källmark (vice
ordförande, Komlösa) Tel:
033-26 50 51

Linus Andrén
(Finnekumla)
Tel: 0708-82 84 56

IP-telefoni
I avtalet ingår även IP-telefoni, d.v.s. fast telefoni genom bredbandet. Telefon kan kopplas direkt till bredbandets
router. Vill du använda dina telefonjack i bostaden som vanligt går det bra att dra en kabel från uttaget i routern
till ditt första telefonjack, så sprids telefonsignalen i alla dina telefonjack.
Du betalar ingen fast abonnemangsavgift för telefoni eftersom den ingår i avgiften. Det du betalar till Net at
Once är de samtal du ringer samt eventuella tilläggstjänster såsom nummerpresentatör.
Det är alltid samma minutavgift för samtal dygnet runt. Varje samtal kostar 45 öre i uppkopplingsavgift och
sedan 14 öre/min för sverigesamtal och 1,49 kr/min för mobilsamtal. Gamla telefoner med ringskiva går ej att
använda tillsammans med IP-telefoni.
Kontakta Net at Once i förväg om du har trygghetslarm.

TV via fiber (IP-TV)
I avgiften du betalar till föreningen ingår ett grundutbud för tv om 16 kanaler.
Kanalerna som ingår är: SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barnkanalen/Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6,
Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, TV11, TV4 Sport, MTV, Discovery Channel samt Sappakanalen. SVT 1 och 2
ingår även som HD kanaler utöver de ordinarie kanalerna förutsatt att tv:n klarar HD.
Digitalboxarna till TV är krypterade och går endast att använda via den egna anslutningen.
Utöver grundutbudet kan du teckna till fler kanaler. Net at Once samarbetar med Sappa som erbjuder kanaler
från bl.a. Viasat och C-More. Kontakta Sappa på 0774-444 744 eller www.sappa.se om du vill teckna till fler
kanaler.
I vårt avtal med Net at Once ingår en inspelningsbar digital tv-box om man tecknar tv-avtal från start. Det
behövs en tv-box per tv-apparat som ska kunna visa de abonnerade kanalerna. Extra tv-boxar
(inspelningsbara) kostar för närvarande 1625 kr/st via Net At Once. Dessa boxar går även att köpa direkt från
Sappa som ibland har erbjudanden.

Din Checklista!
- Gräv ner slag fram till huset där du vill att fibern ska komma in.
- Skriv under bifogat avtal och lämna till någon i styrelsen senast
14 augusti,tre alternativ är möjliga:
1) Internet och telefoni
2) Internet, telefoni och TV
3) Vilande abonnemang.
- Kontrollera uppsägningstid för dina befintliga abonnemang. Var
noga så att allt du verkligen vill få uppsagt blir uppsagt (t.ex.
BÅDE telefon- och internetabonnemang).

Företagare?
Företag ingår inte i avtalet men kan
anslutas till fibernätet enligt vid tillfället rådande prislista. Specialavtal
gäller för kyrkliga byggnader samt
hembygdsgårdar.

Mer tjänster?
Net At Once erbjuder flera andra
tjänster som man kan teckna privat.
Mer om detta kommer vid ett senare
tillfälle.

