Välkommen som kund hos Bahnhof!
Boende i Brf Utsikten 1 - 35 kommer inom kort att bli kollektivt anslutna till
Bahnhof. Det innebär innebär att ni kostnadsfritt får tillgång till tjänsten 100/100
Mbit/s!
Med Bahnhof får ni en stabil, snabb och integritetsmärkt Internettjänst.
I tjänsten ingår det kostnadsfritt 6 st e-postkonton, en egen domän samt en
hemsida. (tjänsterna är knutna till Internettjänsten men det går att behålla
dessa vid eventuell flytt). På vår hemsida finns information om hur ni tar del av
tjänsterna.
Som kund hos Bahnhof har ni även möjlighet att teckna några av våra
tilläggstjänster såsom Bahnhof Telefoni, Bahnhof Internet Security samt TV
via Canal Digital (TV via antennuttaget berörs inte av detta utan fortsätter som
tidigare).
Bahnhof Telefoni - Ni ringer med låga samtalstaxor dygnet runt och kan
använda era gamla telefoner samt behålla ert nuvarande nummer, den enda
skillnaden är att ni är uppkopplad via ert bredband istället. Eftersom ni är
kollektivt ansluten ger vi er möjligheten att teckna telefoni för 0 kr/mån i fast
avgift.(telefonibox behövs för tjänsten)
Bahnhof Internet Security – Ni får ett antivirusprogram som uppdateras
automatiskt och skyddar er dator mot virus samt en brandvägg som skyddar
mot intrång. Som ny Bahnhofkund får ni prova på tjänsten kostnadsfritt i 3
månader. (tjänsten fungerar endast med operativsystemet Windows)
Tv via Canal Digital – Massor av kanaler att välja mellan samt riktig HD-Tv.
Prova på Totalpaketet med över 60 kanaler i 3 månader. Inom den andra
månaden bestämmer ni vilket paket ni vill fortsätta abonnera på.
För mer information om er tjänst samt våra tilläggstjänster - kontakta vår
kundservice eller besök: http://bredband.bahnhof.se/net/brfutsikten
När ni ringer är det viktigt att ni uppger att ni ringer från Brf Utsikten 1 - 35 så
att vår kundservice lättare kan hjälpa er.
Vi hoppas ni blir nöjda med er tjänst och har ni några frågor får ni gärna
kontakta vår kundservice.
Med vänlig hälsning
Bahnhof AB
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