GRINNEKULLENS SAMFÄLLIGHET
HAR TECKNAT GRUPPAVTAL PÅ
TV BAS MED TIVO FRÅN COM HEM
Tack vare att din förening/fastighetsägare har valt att teckna avtal med Com Hem får du och alla
andra som bor i din fastighet tillgång till några av Sveriges populäraste tv-kanaler i abonnemanget
TV Bas med TiVo, som för närvarande omfattar följande kanaler:

160411

KANALER I TV BAS MED TIVO MED SJU DAGARS OMSTART

PLAYTJÄNSTER DU FÅR TILLGÅNG
TILL MED TV BAS MED TIVO
Både innehåll och antal kanaler i abonnemanget kan variera över tid då kanaler tillkommer eller utgår. Se comhem.se för senaste uppdatering.
Sju dagars omstart. Har du missat ett program och vill se det i efterhand? De flesta av kanalerna har Sju dagars omstart vilket gör att du kan se
en mängd program från början och upp till sju dagar efter att det sänts.

I gruppavtalet ingår också lån av en TiVo-box. Behöver du ett Syskonabonnemang för digital-tv
på en annan tv, passa på att beställa det med.

Så här enkelt tar du del av Com Hems tjänster
För att kunna börja använda tjänsterna surfa in på comhem.se/gruppavtal och följ instruktionerna
eller ring Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20.
Information om dina tjänster
Endast ett TV-abonnemang per hushåll kan rabatteras med gruppavtal. Du har tillgång till dina
Gruppavtalsförmåner så länge du bor kvar och avtalet mellan din förening/fastighetsägare och
Com Hem gäller. Normal leveranstid efter att vi har fått din beställning är cirka en vecka. För mer
detaljerad information och allmänna villkor för privatabonnemang besök comhem.se eller läs
mer i avtalsvillkoren som kommer tillsammans med ditt välkomstbrev.
Är du redan kund hos Com Hem?
Om du redan har TV-abonnemang från Com Hem kan du självklart också ta del av rabatten.
Den dras automatiskt av från dina kommande fakturor.
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