
Informationsbrev til beboerne i AB Syven

Ifølge aftale med jeres bestyrelse, skriver vi lige et kort info-brev omkring hvad konsekvensen af 
jeres beslutning på jeres ordinære generalforsamling har for jer.

Når/hvis i bliver tilsluttet Sundbynet, vil i kunne tilmelde jer følgende tjenester

200/200Mbit internet til 100kr om måneden
1000/1000Mbit internet til 200kr om måneden

TV Grundpakke til 74kr om måneden
TV Mellempakke til 245kr om måneden
TV Fuldpakke til 445kr om måneden.

I alle tv pakker, er der mulighed for at tilkøbe enkelt kanaler, se den fulde kanaloversigt og oversigt 
over enkelt kanaler på vores hjemmeside www.sundbynet.dk under produkter og TV

Som medlem af sundbynet, kan man hvis man har internet og enten mellem eller fuldpakke hos os, 
også tilkøbe den store TV2 Play pakke til 50kr om måneden, i stedet for TV2´s normalpris på 149kr 
om måneden.

Det er fuldstændigt frivilligt om i ønsker at være medlem i Sundbynet, eller om i kun vil have det 
ene eller det andet, det bestemmer i fuldstændig selv.

Tidsplan & Fakta

• Der går cirka 4 måneder fra at jeres bestyrelse underskriver kontrakten med Sundbynet, til vi kan 
begynde at levere.

• Den første måned i er med i Sundbynet, får i gratis. Det vil sige at i får adgang til alle tv kanaler 
samt internet den første måned gratis, så i kan teste det af inden i beslutter jer for hvad i vil vælge.

• Vi bruger de eksisterende kabler i jeres lejlighed, så vi skal ikke ind og lave noget om i jeres 
lejligheder.

• Som konsekvens af at vi bruger de eksisterende kabler i lejlighederne, bliver Yousee og eventuelle 
andre udbydere afbrudt, således at det kun er Sundbynet der kan levere på jeres nuværende kabler. 
Grunden til dette er at det kun er teknisk muligt at være en operatør på kablerne ad gangen

• Man har som medlem af Sundbynet løbende måned + 30 dages opsigelse.
• Sundbynet står selv for opkrævningerne direkte hos jer.
• Sundbynet står for al support til jer, har i brug for hjælp så kontakter i os bare.

Hvis i har yderligere spørgsmål, så klik ind på vores hjemmeside www.sundbynet.dk hvor de fleste 
ting står besvaret, og ellers er i velkomne til at ringe til kundeservice på tlf. 32 58 29 24

Med venlig hilsen

sundbynet.dk


