Abonnemang, priser och betalning
För att driva nätet tar föreningen ut en driftavgift av alla medlemmar med aktiv fiber. För
närvarande är den 51 kr per månad, dvs. 612 kr per år.
Föreningen skickar faktura på avgiften, se alternativ beroende på vilka abonnemang du valt nedan.
Öppet nät
Föreningens fibernät är anslutet till Gotland Fiber (IP-Only), som är vår s.k. kommunikationsoperatör åtminstone till 2024. I grunden är det ett så kallat Öppet nät. Med Öppet nät kan man som
kund köpa fritt från de tjänsteleverantörer (operatörer) som levererar i IP-Onlys nät.
Tjänsterna köps och aktiveras antingen direkt med kort i IP-Onlys Självaktiveringsportal eller
genom att teckna ”vanliga” abonnemang med någon av leverantörerna.
Föreningen fakturerar sin driftavgift årsvis i förskott tillsammans med medlemsavgiften för de som
har valt Öppet nät.
Gruppavtal
Föreningen har även tecknat ett gruppavtal för 3-Play (TV, telefon, internet) med Comhem för de
medlemmar som vill ha det. Bindningstid till september 2019. Alltså endast helårsabonnemang.
Vill man ha gruppavtalet måste man först anmäla det till föreningen.
Var och en måste sedan ringa till Comhem och beställa det vi vill ha på tfn 0775-171720.
Det som ingår i gruppavtalet är:
 Bredband (100/10 MBit)
 TV (TiVo Bas ca 20 kanaler) 2 boxar: 1 TiVo inspelningsbar + 1 vanlig (syskonabonnemang)
 Telefoni (ditt fasta nummer flyttas/porteras till fibern om du vill). Vill du inte ha telefonen så
avstå från att beställa den. Observera! Comhem tar ut en ”minidebitering” (som man får ringa
för) på 29 kr/mån.
Ingen startkostnad eller fraktavgift skall betalas till Comhem vid uppstarten, allt ingår.
Månadsavgiften är 350 kr (inklusive föreningens driftavgift).
Föreningen fakturerar månadsavgiften kvartalsvis i förskott per e-post. Pappersfaktura 25 kr extra.
Man kan välja att få en årsfaktura, då får man 100 kr rabatt.
Månadsbetalning kan väljas men då får man själv lägga upp en automatisk överföring till
föreningens bankkonto i Sparbanken Gotland: 80556 45040524.
Vill Du ha något annat än kvartalsfakturering så meddela föreningen på info@ostfiber.se!
Comhem fakturerar telefonsamtal och ev. extra tjänster man beställt.
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