Nytt gruppavtalserbjudande från Telia till medlemmar med fastighet i Bergs Fiber
Vårt nuvarande avtal med Telia går ut den 1 oktober 2022. Vi erbjuder nu ett nytt avtal med avtalstid 5 år från 1 oktober 2022 till 30 september
2027. Utträde ur avtalet kan dock göras under löptiden vid två tillfällen per år.
Om du redan har det nuvarande avtalet så fortsätter detta med automatik efter den 1 oktober 2022.
Från 1 oktober 2022 gäller dock följande:
-

-

Hastighet uppgraderas från 250/250 till 1000/1000. Hastighet gäller upp till denna nivå. Den dator som
används och olika sladddar/kopplingar kan påverka hastigheten negativt. Vid trådlös uppkoppling minskar hastigheten avsevärt.
Ny router WIFI 6, ny teknik med bättre prestanda, kommer att lämnas ut under kvartal 4 2022. Den nuvarande routern kan användas även
i fortsättningen, ger likvärdig hastighet men den nya ger bättre wifi. Observera att den nya routern inte kan hantera telefoni som den
gamla, vill du behålla telefoni som du har det nu, behåll din gamla router! Ett alternativ är att teckna ett abonnemang med Telia som kostar
119:- per månad. Då ingår fria samtal, du får en ny telefon, Doro 7001H - - Doro, som är sammankopplingsbar med din nya router. Detta
alternativ tecknas på 90200 och debiteras från Telia.
Kostnad per månad för nya avtalet: 395:- per månad
Möjlighet finns att välja paket Stor istället, kostnad per månad 495:- per månad

Vad ska jag göra för att ansluta till det nya avtalet?
Om du har Teliaavtal nu och vill fortsätta med det nya avtalet, gör ingenting! Vill du uppgradera till TV-paket STOR:
maila ekonomi@bergs fiber.se senast den 15 augusti.
Om du inte har Teliaavtal nu och vill gå med från 1 oktober: maila ekonomi@bergsfiber.se senast den 15 augusti
Vill du gå ur nuvarande Teliaavtal: maila ekonomi@bergsfiber.se senast den 15 augusti
SMS kommer när ni kan hämta den nya routern (kvartal 4)
Frågor besvaras av Lennart Lundgren, 070-5499295 eller av Joakim Fagerholm 0708-650979

395 kr./månad

495 kr/månad

Wi-Fl 6 - en starkare trådlös anslutning med högre prestanda . Det
är en stor utveckling som förbättrar leveransen av gigabittjänster
genom att tillhandahålla pålitliga anslutningar till ett stort antal
enheter.
Används i både 2.4- och 5 GHz-banden. Wi Fi 6 den första stora
uppgraderingen för Wi-Fi på 2,4 GHz sedan Wi-Fi 4 2009.
WiFi 6, eller 802.11ax, är alltså den senaste
generationens Wi-Fi som lanserades på marknaden för
första gången under 2019. Den uppdaterade versionen
innebär, utöver stöd för cirka 30% högre
överföringshastigheter per dataström, även stöd för fler
simultana (samtidiga) trådlösa dataströmmar. 20 okt. 2021

