
 
-    C-SAM 
 

Samarbete för en spännande och bättre framtid ! 
 
Vid X-tra Stämma 4 maj beslutade en majoritet att Pionjärernas samfällighet (Ekeby 
KabelTV) ska ansluta till C-SAM nät och därigenom få ett Baspaket bestående av KabelTV 
och Bredband. Det betyder att ALLA i samfälligheten blir anslutna till både KabelTV & 
Bredband, d.v.s. det är inte möjligt att endast välja KabelTV utan Bredband. 
Start med C-SAM är preliminärt planerat till senast 1 februari 2012. 
 
För majoriteten innebär anslutningen en lägre månadskostnad jämfört med nuvarande och 
priset för Baspaketet från C-SAM inklusive samfällighetskostnaden (15 kr/mån el, försäkring, 
m.m.) blir 300 kr/månad. Avgiften debiteras som i dag från Ekeby Kabel-TV. 
 
 
KABEL-TV 
Analog-TV (23 kanaler): C-SAM´s Basutbud * utökat med Eurosport 1 & 2 samt TV8 ingår i 
Baspaketet. 
Digital-TV: Samma kanaler som ovan, med en kortavgift 59 kr/mån. (tvillingkort 29 kr/mån.)  
Lånebox (DVB-C) är gratis men för HD-TV krävs antingen CA-modul – 400 kr eller HD-box 
från 1000– 2500 kr. 
Individuella kanaler kan väljas från 15 olika programpaket från C-SAM direkt*. 
 
BREDBAND 
Hastighet: 25/2 Mbits/s (In/Ut) ingår i Baspaketet och kan uppgraderas till 100/10 Mbits/s för 
en merkostnad av 150 kr/mån. 
Modem: Om du inte har ett modem (Motorola svart) enl. bild (vänd på bladet) får du ett 
lånemodem utan kostnad, som vi planerar att du kan hämta från Ekeby KabelTV huvud-
central (Storängen) senare i höst (aug/sep 2011).  
Procyon-kunder: Du behöver inte säga upp ditt abonnemang, detta görs av Ekeby KabelTV. 
EJ Procyon-kund:  
• Du som har annan Bredbands-leverantör måste kontrollera att du har ett TV-uttag med 

ett ”tredje hål” se bild (vänd på bladet) vari modemet skall anslutas. Om du inte har 
sådant uttag kan du meddela ekeby.ktv@ekeby-ktv.net så monterar C-SAM ett nytt uttag 
kostnadsfritt. Önskar du flera uttag blir det en merkostnad. 

• Du bör också planera uppsägning av ditt nuvarande abonnemang med hänsyn till det 
preliminära startdatumet 1 februari 2012. 

E-post: Vi planerar för att de som idag har en s.k. ”ekeby-adress” (xx.xx@ekeby-ktv.net) ska 
kunna fortsätta att använda denna, dock med nytt användarnamn och lösenord. För övriga 
kan nya ”ekeby-adresser” skapas. 
IP-telefoni: C-SAM erbjuder detta för 69 kr/mån.* Du får då ett nytt kostnadsfritt modem med 
en innbyggd telefoni-adapter, alltså en burk mindre än idag. 
 
Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Sten Benje antingen per 
telefon: 08-554 30030 eller E-post ekeby.ktv@ekeby-ktv.net . 
 
* se C-SAM´s broschyr eller hemsidan www.c-sam.se
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