BRT HUSAREN INFORMERAR
Det har uppdagatsatt TELIA kommer att upphAramed sin nruarande sfrkerhetstjfrnst
TELU Siiker Surf, Denna tjlinst har BRF Husaren kunnat anvfrndagrotissedan Yi
utfihade Vdra kollektiva tjdnster hos TELIA, vilket skeddeunder 2011.
Styrelsenhar haft hontakt med TELA angdendeovon ndmnda tjdnst som kommer att
upphhra inom det ndrmasteoch ersdttasutav F-SecureSafe Denno nya tjdnst vill TELIA
ho betaltt6r, frdn 29 hr/enhet och stigandeberoendep,frhur mdnga enhetersom man vill
anvltnda dennatjdnst pd" Det verkar som TELIA tychsinformera om usituationen' till
VdraMedlemmar om de har haft kontakt med TELU i ndgot annat frrendeoch omereWer
mindre'tbrsfiker sdlja in dennonya tjdnst oprivat" hos Vdra Medlemmar.
Den ntn'arandesdkerhetstjdnstenTELIA SfrkerSurf anser TELU hor varit en s.k
memdrdestjfrnstsom kan kommafbrdndras under utidensgdng' De skriver ott bland
annat s,frhar Lu TELA PLIIY tillkommit som en s.h mcmdrdestjdnsl TELU
siiger/bekrdftar ochsdatt de aldrig skriver in att ndgot sfrdansdkerhetstjfrnstingdr i ett
"skriftligt' avtal Som tur dr sd hadeStyrelsenkvar en gammnl mailfrdga stfrIld till
ddvarandehontahtpersonhos TELIA som 2014,i sambandmed nytt avtal gdWandede
utiikade hollektiva tjfrnsternasvarade/bekrdftadeatt TELIA SdherSurf ingick i Vdrt wtal
Efter att TELU horf,frtt tagit del uw deaasvarpd den stfilldafrdganfrdn 2011
sd sfrgerde nu att Vi kommcr att kunno onvfrndaden nya tjdnsten F-SecureSafe gratis
under 60 M,frnader.I dagslfrgetvet W ejfrdn vilhen datum dennaWtid rdhnasfr&n, samt
hur mrtngaenheterden nya tjdnsten kan nyttjas hos respehtiveBostadsrdttsinnehmtare.
W ber attfd dterhommaom dettasenareunderJdrhoppningsvisNovember/December
2016. Vfut nuvarondewtal mcd TELU lhperfram till 2022.07.22,sdledescirha 69
Mdnader till
Se nedan infofr,fin TELIA hur man gdr tiUvdgaJbr att hunnafd anvdndaden nya
sfrherhetstjdnsten F-Secure Sofe
Det vi erbjuder till de Medlemmorsomvillfortstitta medscikerhetstjrinsterfrdnF-Secure,
som Telia ScikerSurf dr baseradpd, dr 60 mdnadersfri prenumeration.Fdr att ta del av
detta kontaktarman Teliaskundtjcnstsomkan hjrilpa till medinstallationen.AIla Telias
hmder somdetta berdrskommerattfd information om borttag av Telia SrikerSurf och
kommerdd ldnvisas att kontaktakmdtjanst pd 90 200 vidfrdgor ochfunderingar.
I dagslrigetsd knn du meddelatill de somhdr av sig,somav misstagskulle ho blivit av med
titinstentrots att de inte hhrt ndgotfran Telia innan borttaget.Ortastbrukar de sjcilvavara
ganskasnabbapd att hdra av sigom de uppleverproblem och dd l6ser kundtjcinstdet
tillsammansmedden boendedireb.
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