Information om Bredband och Telefoni

BRF VIGGBYGÄRDET

Vi är anslutna till Ownit Broadband AB via
fiberanslutning med fiberbredband. I alla hushåll
finns en tjänstefördelare med inbyggd
routerfunktion. Via den får man tillgång till
1000/1000 Mbps, bredband, TV och telefoni.

Här finner ni kort information om de tjänster som erbjuds via bredbandsnätet. Mer
information om våra tjänster finns att tillgå via ownits hemsida www.ownit.se.
1000/1000 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni

Bredband
Samtliga hushåll har tillgång till 1000/1000 Mbit/s bredband som ingår i avgiften
till föreningen.
Du behöver endast koppla in din dator till den redan installerade tjänstefördelaren
i lägenheten för att automatiskt komma till vår portal.
Vår bredbandstjänst innebär en symmetrisk anslutning om 1000Mbps. I tjänsten
ingår 10st e-post konton, 100 MB utrymme för hemsida, webmail och spamfilter.
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Telefoni

Bredbandstelefoni fungerar som vanlig fast telefoni. Skillnaden är
att du med hjälp av den redan installerade tjänstefördelaren, ringer
genom din bredbandsuppkoppling istället för exempelvis Telias
analoga telenät.
Vår egen telefonitjänst ”Telephony by Ownit” möjliggör att du
kostnadsfritt erhåller ett nytt nummer. Ni kan också givetvis flytta
över ert befintliga telefonnummer till oss och det kostar 0kr.
Startavgift för vår telefonitjänst är 0kr. Tjänstefördelaren (som installerats av
Ownit i alla hushåll) innehåller en inbyggd ATA (minnesfunktion) vilket innebär att
du endast betalar för de samtal du ringer då fasta månadskostnaden är
0kr/månad. I tjänsten ingår ett personligt ”Telefoni callcenter”. Där har du
möjlighet att ändra inställningar för din telefon, så som vidarekoppling, sms vid
röstsvar och fakturaöversikt.

Tilläggstjänster
Du kan också beställa tilläggstjänster som Backup och
lagring samt
Säkerhetspaket med F-Secure via vår hemsida
www.ownit.se.
Dessa tjänster kostar extra och debiteras individuellt.
Kundsupport
Vi strävar alltid att svara inom 60 sekunder och du kommer direkt till trevlig och kunnig
personal utan knappval. Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor!
Ownit Kundtjänst 08- 525 073 00.

Digital-TV via bredbandet

BRF VIGGBYGÄRDET

TV
Ownit erbjuder tillsammans med Canal Digital och Viasat, TV via ditt
bredbandsuttag.
Digital-TV via bredbandet öppnar vägarna för ett mer kundanpassat och flexibelt
tv-tittande. Du behöver inte byta TV-apparat för att ta emot bredbands-TV utan
erhåller en TV-box som du enkelt kopplar samman med din TV.

Med BredbandsTV via Canal Digital
får du tillgång till Baspaketet
bestående av 16 kanaler i suverän
kvalitet. Du har också möjlighet att
hyra film (Video on Demand) direkt
från TV-soffan. Fyll din TV med
Sveriges bredaste utbud av HDTVkanaler och se sport, film och TVserier med hög detaljrikedom och
skärpa.
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Viasat BredbandsTV har ett komplett
utbud av kanaler som passar hela
familjen. Med TV1000s renodlade
filmkanaler får du de senaste
filmerna. Med Viasats sportkanaler
följer du bland annat det bästa inom
fotboll, hockey och motorsport.
Dessutom får du ett brett utbud av
nyheter, barnkanaler och musik. Som
kund hos Ownit har du möjlighet att
teckna Viasat Guld eller Viasat Silver,
samt tillval som Viasat HD och Viasat
Golf.
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