Ordföranden har ordet.
Detta medlemsbrev är riktat till Dalnets delägare/medlemmar som vill ingå
tjänsteavtal med föreningen i en så kallad Gruppanslutning.
Hej Alla! Åren går fort och den befintliga Gruppanslutning från Telia som många av oss valt kommer att löpa ut 2022-03-31.
Detta innebär att omförhandling med Telia har skett och detta har enligt mig gått lysande😊 Dalnet kommer vara den första
föreningen i hela Sverige som tar del av detta erbjudande från Telia innehållande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upp till 500/500 Mbit/s Internet. (Tidigare avtal upp till 100/100 Mbit/s)
Tv Lagom med ett Huvudabonnemang. (Samma som tidigare avtal)
Tvillingabonnemang till Tv Lagom, detta med egenköpt hårdvara. (Samma som tidigare avtal)
TeliaPlay. (Samma som tidigare avtal)
Bredbandstelefoni. (Samma som tidigare avtal)
Router. (Samma som tidigare avtal)
Tv box med fjärrkontroll. (Samma som tidigare avtal)
Smarthome gateway från Telia. (Nyhet i detta avtal)
349: - ink moms per månad!! (Tidigare avtal 389: - ink moms per månad)
Avtalstid 5 år med möjlighet till förnyelse årsvis efter fyra år, förutsatt att Dalnet eller Telia inte säger upp avtalet.
(Tidigare avtalstid var 5 år)

Avtal för ny Gruppanslutning 2022-04-01 finns på http://dalnet.nu/Blanketter-och-dokument/.
Dalnet har för avsikt att teckna avtal med alla delägare/medlemmar som är intresserade innan 2021-12-15. Detta för att vara
helt redo med alla aktiveringsmoment och i skarp drift med vårt nya avtal 2022-04-01.
Det kommer vara öppet hus i Grinstad församlingshem lördagen den 6/11 kl. 13-15 för tecknande av Gruppanslutning. Alla
medlemmar som har frågor eller funderingar är välkomna att närvara. Det kommer även finnas möjlighet att kolla över att
medlemsregister stämmer och att dricka kaffe.
Om ni redan vet att ni ska ha Gruppanslutning behöver ni inte närvara på det öppna huset. Fyll gärna i avtalet digitalt (mest
lättläst vid handläggning) för att sedan skriva ut och skriva under. Posta eller mejla sedan enligt instruktionen längst ned på
avtalet.
Om du är en hyresgäst som läser detta och vet att du har Dalnet fiber i den fastighet som du hyr och ovan erbjudande är av
intresse så prata med den som äger fastigheten. Detta då Dalnet enbart ingår avtal om Gruppanslutning med sina egna
delägare.
Om Du läser detta och har en granne som Du vet har Dalnets fiber men kanske har problem att ta emot mejl, vänligen hjälp till
att informera! Detta för att ingen ska missa detta erbjudande.
Dalnet kommer fakturera Gruppanslutningen kvartalsvis och i förskott.
Utdelning av ny hårdvara kommer ske innan 2022-04-01. Information om hur utdelning kommer ske kommer mejlas ut.
Har ni den befintliga Gruppanslutningen och inte vill nyteckna er? Då ingår man helt enkelt inte detta nya avtal och det gamla
avtalet löper ut 2022-03-31.
Angående fakturering; Tänk på att inte ringa ned våran Helena som sköter fakturering!! De medlemmar som har den befintliga
Gruppanslutningen kommer få en slutfaktura för denna. Det kommer även förskottsfaktureras för den nya Gruppanslutningen.
Detta kan upplevas som dubbelfakturering vilket inte är fallet.
Medlemmar som köper ”öppen tjänst” i vårt nät och vill fortsätta med detta är inte påverkade av detta nya avtal. Men givetvis
är ni välkomman att teckna avtal om ni vill och inte sitter bundna i andra tjänsteavtal.
Väl mött på öppet hus😊
Med vänliga hälsningar Ordförande Mikael Harling med Styrelse.

