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INFORMATION FRÅN BOBBnet!
Hej,
Nedan kommer lite information för dig som är medlem i BrännlandsOrtens BredBandsnät.
Ett nytt avtal har tecknats med AllTele som innebär att månadsavgiften sänks från 85 till 67
kr/månad from 140701. Internetkapaciteten är fortsatt 100/100 Mbit/s och i övrigt gäller:








Ingen volymbegränsning på internettrafiken – surfa obegränsat!
Fri support via e-post, webb och telefon (se information om support nedan)
Spamfilter för mail
5 e-postadresser inkl. webbmail (totalt 1 Gbyte)
100 MB hemsideutrymme per medlem
IGhost, anonymiserar ditt IP-nummer
Antivirus TOTAL, gratis i 3 månader

Tillvalstjänster
Utöver internetanslutnigen har varje medlem möjlighet att teckna tillvalstjänster till
förmånliga priser (TV, IP-telefoni, mm). Detta görs enkelt via AllTeles hemsida (se baksidan)
där även all information om dessa tjänster finns att tillgå.
Support
För tjänsterna ingår fri support enligt punkt ovan, se bifogat blad för mer information. Om
du har problem med internetuppkopplingen p.g.a. din egen utrustning, eller som ny
abonnent vill ha hjälp med att komma igång gäller BOBBnets egen support, se nedan:
Brännland Västra: Rikard Hansson, Forbondevägen 5, tel: 090-303 23
Brännland Östra: Roger Lindberg, Brännlandsvägen 29, te: 070-353 01 78
Norrfors: Pär Nyström, Norrfors 272, tel: 070-277 73 87
Nyanmälan/ Uppsägning
Om du vill ansluta dig till internet via BOBBnet eller säga upp ditt nuvarande abonnemang
kontaktar du Karl-Erik Persson, tel: 070-693 43 26

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i BOBBnet!
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Följ nedanstående instruktion om du vill teckna tillvalstjänster med AllTele:
1. Gå in på AllTeles hemsida: http://www.alltele.se/
2. Klicka på fliken Fastighetsägare längst upp på sidan.
3. Klicka på följande länk:

Klicka här för att se om din BRF
har ingått avtal med AllTele!

4. Kryssa för den tilläggstjänst du är intresserad av och skriv din adress i fältet nedan.
5. Du kommer att få två förslag på adresser. Välj den som är ansluten till BRF enligt figuren
nedan:

6. Följ instruktionerna på AllTeles hemsida.

