
2
 

F
 
A
h
D
T
k
m
T
i
C
 

D
 

E
U
D
 

O
V
I
l
 

F
F
D
 

F
E

2013-10-21 

Från styr

Avgiftern
hela 2014.
Dessutom 
TV, även i
kommer i b
måste Du f
TV, intern
dag har in

Comhem. 

Den som v

Exempel på u
Uppgradering
Den boende f

 Bredb
Ordin

 Bredb
Ordin

 Bredb
Ordin

 Bredb
Ordin
 

Samt
 

Och så lite
Vattenutk
Inför froste
eda till en

Försäkrin
Föreningen
Du bara no

Färgen på
Enligt våra

 Ing
 Nr 2-2
           årgång
 

relsemöt

a blir tills
 
kommer v

internet oc
brevlådan
fylla i en b
net och te
nternet o tf

vill kan up

uppgraderin
gsrabatten ä
får en faktur

band 50 Mb
narie pris 339

band 100 Mb
narie pris 399

band 250 Mb
narie pris 499

band 500 Mb
narie pris 899

tliga ovanstå

e påminel
kastarna: 
en: koppla

n vattenska

ngsskydd:
n har teck
ormalt beh

å staket: 
a nya stad

gegerd
2013 
g nr 15 

tet den 9

svidare of

vi att göra
ch telefona
n (troligen 
blankett el
elefon(abo
tfn från Co

ppgradera 

gsrabatt för 
r 259:‐ på or
ra med det ra

it/s: 
9:‐/mån. Pris

bit/s: 
9:‐/mån. Pris

bit/s: 
9:‐/mån. Pris

bit/s: 
9:‐/mån. Pris

ående priser

lser: 

a bort allt,
ada, som D

 
knat bostad
höver teck

gar skall d

rdsbla

epost: info@

9/10 

förändrad

a ett grupp
abonnema
i decembe
ller ringa 
onnemang
omhem gå

internetan

dem som vi
rdinarie mån
abatterade p

s med uppgr

s med uppgr

s med uppgr

s med uppgr

r är inkl mom

, som Du h
Du själv få

dsrättstillä
kna en ”va

de vara gu

ladet 

@ingegerd.com

de. Budge

pavtal med
ang fr.o.m
er). För at
Comhem.
gsavgiften
år in i det 

nslutninge

ill uppgrader
nadsavgiften
priset. 

raderingsrab

raderingsrab

raderingsrab

raderingsrab

ms.  

har anslut
får stå för!

äggs försäk
anlig” hem

ula. 

  

m

eten pekar 

d Comhem
m 140101. A

tt ansluta D
. OBS, att 
n), ingår f
nya avtale

en: 

ra till högre 
. 

att: 80:‐/må

att: 140:‐/m

att: 240:‐/m

att: 640:‐/m

et på vatte
Och stäng

kring hos 
mförsäkring

w

på att de 

m. Alla (so
Anmälnin
Dig till int
det är friv

fr.o.m 1/1
et, men äv

bredbandsh

n  

ån  

ån  

ån  

enutkastar
g kranen i

Trygg-Ha
g. 

www.ingegerd

skall vara

om vill) får
ngsblanket
ternet och
villigt. Av
1 i avgifte
ven Ni mås

hastighet: 

ren.  Anna
i ”gropen”

ansa. Det b

.com 

a oförändra

r förutom 
tter och in

h telefon 
vgifterna f
n. De som
ste kontak

ars kan det
”. 

betyder, at

ade 

nfo 

för 
m 
kta 

t 

tt 


