Antennelauget FLIMMER
Forslag fra Bestyrelsen til opgradering af kabelnettet
samt individuelle tilbud om:
”Lynhurtig” Internet, IP-telefoni og yderligere digitale TV-pakker.

Efter henvendelser til en række større kabeltv- og internet udbydere og en efterfølgende nøje gennemgang
af de indkommende tilbud, har bestyrelsen valgt at fremlægge TeliaStofa som foreningens fremtidige
samarbejdspartner til beslutning på generalforsamlingen.
Kriterierne for valget har været, at sikre medlemmerne en høj kvalitet, stor fleksibilitet og lav pris.
Valget faldt derfor på TeliaStofa der kunne levere en opgradering i bedste kvalitet, imødekommer flest
mulige medlemmernes individuelle behov og ønsker, til den mest fordelagtige pris.
Som tidligere nævnt er en opgradering af kabelnettet nødvendig for at fremtidssikre nettet, samt for at
imødekomme de vedvarende efterspurgte muligheder fra medlemmerne.
Opgraderingen indebærer en udskiftning af alle signal forstærkere, fordelere og en række standere rundt om
i foreningen til helt nye indeholdende den seneste teknologi. Det betyder en mærkbar forbedret signalkvalitet
til alle og færre drifts forstyrrelser. Dette arbejde vil blive udført med færrest mulige gener for medlemmerne
og vil være afsluttet efter ca. 3-4 måneder fra dato.
Efter ombygningen vil der være online overvågning af kabelnettet 24 timer i døgnet 365 dage om året, hvilket
betyder en bedre service og at eventuelle fejl kan konstateres og rettes meget hurtigere end tidligere, ofte
inden medlemmerne selv bemærker det.
Denne opgradering er til gavn for alle, og vil hvis forslaget vedtages, være obligatorisk og vil koste et
engangsbeløb på 790,- kr. pr. medlem.
For at gøre udgiften så smertefri som muligt, vil Flimmer tilbyde Dig mulighed for, enten at dette beløb kan
betales samtidigt med 2. halvdel af kontingentet den 1. maj 2006, eller i to rater á 400,- kr. den 1. maj hhv. 1.
juni 2006.

Her efter vil Du som medlem frivilligt kunne vælge blandt følgende yderligere tilbud, som du aftaler og
afregner direkte med udbyderen:
•
•
•
•

”Lynhurtig” Internet. Flere valgmuligheder, f.eks. med en forbrugsafhængig pris for 1 Mbit/s fra kun
50,- kr./md, eller en fastpris aftale fra kun 149 kr./md. Mulighed for familieopkobling af op til 5
computere, Wireless, SMS-service mm.
IP-telefoni fra en valgfri udbyder, f.eks. Telsome, Skype, eller fra TeliaStofa’s samarbejdspartner
Cirque.dk. Ved valg af Cirque.dk, garanteres ”Quality Of Service” (fastnetkvalitet) og telefonforbruget
vil ikke påvirke dit internetforbrug, ligesom det ikke kræver at computeren er tændt.
”Det digitale spejl”. Dvs. modtage alle Flimmers nuværende TV-kanaler i digital form som giver en kniv
skarp billede kvalitet for kun 75,- kr./md. Dette kræver individuel mulighed for digital modtagelse.
Stofaxtra. Dekoder-løsning med yderligere forskellige digitale programpakker med f.eks. TV1000,
Canal+, Jetix og mange flere, til priser fra kun 99,- kr./md. Dette kræver individuel mulighed for
digital modtagelse.

Der er absolut ingen former for tvang til valg af ovenstående tillægs produkter men kun et tilbud.
Du kan læse mere om produkterne og priser i de vedlagte foldere eller på Internettet www.Stofa.dk og
Cirque.dk
Der vil på generalforsamlingen være en repræsentant fra TeliaStofa til stede for at fortælle mere om
tilbudene og for besvarelse evt. spørgsmål

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

