Gruppavtal med ComHem
Följande villkor gäller för gruppavtal med ComHem:













Så snart medlemmen har fått fiber framdraget av IP-Only, kan medlemmen anmäla sig för
gruppavtalet till administratören för Alskog-Garda Fiber (kallas Algar Fiber),
Börje Shameti Lewin ( algarfiber@gmail.com )
Man kan dock bara komma med vid kvartalsskiften (1 jan, 1 april, 1 juli och 1 okt) om man
har anmält sig 45 dagar innan dess. Under 2019 kommer det inte att vara möjligt att ansluta
sig alls eftersom det är sista året på nuvarande avtalsperiod. Då får man börja med
individuellt abonnemang och, om man vill, ansluta sig till gruppavtalet 2020 istället.
Utrustningen beställs från ComHem (telefon 0775 – 171 720) och abonnemanget aktiveras.
Medlemmen betalar engångsbeloppet 1550 kronor till Alskog-Garda Fiber ekonomisk
förening. Beloppet består av följande delar:
o 300 kronor insats i föreningen (ingen moms)
o 1250 kronor som är avgift till ComHem (inklusive moms)
Medlemmen betalar 350 kronor i månaden under avtalstiden. Avtalet förhandlas om i slutet
av 2019. Detta månadspris består av följande komponenter:
o Internet (100 Mbps ner och 10 Mbps upp), basutbud av 20 TV-kanaler och
bredbandstelefoni: 299 kronor (inkl moms)
o Medlemsavgift i föreningen: 25 kronor (momsfri)
o Serviceavgift till föreningen: 26 kronor (inkl moms)
Det finns inga andra avgifter för gruppavtalet, men samtalsavgifter för telefonin betalas
direkt till ComHem.
Om man vill ha extra mycket bredband eller fler TV-kanaler beställer man det från ComHem
och betalar också direkt till ComHem för detta.
Fakturor skickas ut via mail halvårsvis och betalning sker i förskott månadsvis en månad i
taget eller valfritt antal månader. Man får gärna betala hela halvåret i klump. Vi vill helst att
man lägger upp automatiska betalningar i sin internetbank för att det ska fungera smidigt.
Vissa banker har inte stöd för automatiska betalningar till bankgironummer som tillhör
ekonomiska föreningar. Då kan man istället göra automatiska banköverföringar till
föreningens bankkonto. Det fungerar för alla banker!
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