Nu får du Com Hem Digital-tv genom din bostadsrättsförening.
Tack vare ett nytt avtal med Com Hem får du och alla som bor i din bostadsrättsförening
nu tillgång till Com Hem Digital-tv som en del av ert boende. Det nya avtalet, som är ett så
kallat Gruppavtal, gäller tjänsten Digital-tv Small.
Ditt tv-utbud i alla uttag:
Alla som bor i ditt hus har även fortsättningsvis tillgång till ett utbud av analoga tv-kanaler:
Lokal
kanal

Därutöver har ni tillgång till de digitala kanalerna:

Gruppavtalet innebär att varje hushåll i föreningen/fastigheten får följande:
•	Ett abonnemang på Digital-tv Small. Du får ett programkort med digitala versioner av kanaler:
**

	
Du betalar inget till Com Hem för denna tjänst, den ingår i din avgift till föreningen.
• Kvalité Digital-tv ger dig bättre ljud och bild och tillgång till en elektronisk programguide
direkt i tv:n.
• Valfrihet Du får även möjlighet att köpa enstaka kanaler tack vare ditt nya digital-tvabonnemang. Välj bland över 140 kanaler från 29:-.
• Ingen kortavgift Det tillkommer ingen kortavgift för dig som har Gruppavtal på Digital-tv.
Gäller även om du byter upp dig till ett större Digital-tv abonnemang.
För att kunna börja använda tjänsterna måste du göra en beställning hos Com Hem.
Ring vår Kundservice för beställning av Gruppavtal på telefon 0775-17 17 20. Har du
inte redan en Com Hem-godkänd digitalbox köper du den själv genom ett samtal till
Com Hems kundservice.
Är du redan kund hos Com Hem?
Du som redan är digital-tv-kund hos Com Hem behöver inte göra någonting. Du får med
automatik kortavgiften rabatterad så snart gruppavtalet träder i kraft. Har du Digital-tv Small
får du en rabatt på hela abonnemangskostnaden. Självklart är du välkommen att höra av dig
om du vill köpa till fler tv-kanaler.
Med vänliga hälsningar
Com Hem AB
Aktuella kampanjerbjudanden finns på comhem.se
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*	Distribueras ej i vissa fastigheter pga tekniska begränsningar. För att se HD-kanaler behöver du även ha en HDTV-box
från Com Hem och en HD-ready tv.
**	Dessa kanaler är de som för närvarande ingår i abonnemanget. Utbud, programinnehåll och inriktning kan förändras
med tiden.

