
Sunderbyns Kabel-TV förening - Internet anmälan

Ifylld anmälan lämnas till:  
Gammestad: Lärkstigen 28

Priser år 2020
Inkoppling ny anslutning 
Inkoppling av både kabel-tv och Internet 
Byte av modem 
Månadsavgift Internet 

1 400:- vanligt modem. 1 800:- Wifi modem (ca 1,5 meter kabel ingår ) 
4 900:- (5 200:- med wifimodem )
1 100:- Arris 3200. 1 400:- Arris TG2492 Wifi 
155:-/mån faktureras 2 ggr/år

Övriga priser:
Anslutning kabel-tv 3 900:-*
Årsavgift kabel-tv: 1 560:-

Alla priser är inklusive moms
*Fastigheten ska ligga i nära anslutning till vårt nät så att anslutningskostnaden inte överskrids.

Allmän information
Internet abonnemanget löper tillsvidare och har sex månaders uppsägningstid. 
Uppsägning ska ske skriftligen till föreningen! 
Vid flytt kan man överlåta anslutningen till ny abonnent, 
kostnad för överlåtelse betalas av den nya abonnenten.
Överlåtelse ska göras skriftligen till föreningen av den nya abonnenten.
Vi tar även ut 150 kr för arbetet med att ändra i databasen och flytta över ev. e-postkonton mm.

Teknisk information
Inre nätet i fastigheten skall vara uppbyggt med material godkänt av föreningen för att allt ska fungera
bra. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört vad gäller kontraktering mm! Vi kan hjälpa Er med
korrekt utrustning för det invändiga kabeltevenätet till självkostnadspris. Om Ni känner Er osäker hur
arbetet ska utföras har vi informationsmaterial alternativt vänd Er till en antenninstallatör! Installation i
fastigheten räknat från överlämningspunkten på ytterväggen av fastigheten bekostas av medlemmen
själv. Är Ni är osäker kontakta oss!

Frågor
Läs i första hand information på vår webbplats: www.sktv.se
Kontakta oss via e‐post: info@sktv.se eller ring oss på 0920-44 00 90.

mailto:info@sktv.se
http://www.sktv.se/
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Namn Adress Medlems
nummer

Telefon

□ Nyanslutning
I detta ingår modem och del i gemensam anläggning. Avgiften kommer att
faktureras tillsammans med kvarvarande månadskostnad för nuvarande
betalningsperiod.

□ Överlåtelse av befintlig anslutning eller flytt inom byn
Avgiften kommer att faktureras Er tillsammans med
kvarvarande månadskostnad för nuvarande betalningsperiod.

□ Byte av modem
Vi fakturerar månadsavgift i 6 månaders perioder.
Modemet är föreningens egendom tills full betalning erlagts.

Har Ni någon e-post adress där vi kan nå Er: …...............................................................................................

Härmed godkänner jag ovanstående och de regler som gäller för Internet via Sunderbyns
Kabel-TV:

Plats för etikett för modem
…...............................................................................................
Datum och underskrift




