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Ishøj Ny Antenneforening fejrer medlem nummer 1500 der har valgt GIGA
Har du styr på dit WiFi – INAF tilbyder gratis WiFi tjek
INAF får kontor hos Kabelplus på Ishøj Østergade 20

Kære Medlem

Ishøj Ny Antenneforening blev dannet ved stiftende generalforsamling den
17.4.2020, med det formål at tage kampen op med kommercielle udbydere.
11 boligafdelinger (som ejer deres eget net) ønskede at være en del af den nye
antenneforening – og i dag er der 2700 husstande samlet under samme net, som du
er en del af.

Kabelplus driver og servicerer det Coaxnet, som du er tilsluttet, og INAF og
Kabelplus kan stolt fortælle, at de første 1500 kunder nu har valgt GIGA produktet på
1000 Mbit/s, hvilket vi naturligvis er glade for.

Det fejrer vi med at alle der bestiller 1000 Mbit/s bredbånd til kun 229,00 kr.
pr. måned i december 2021 og januar 2022, får dette resten af den måned de
bestiller i - gratis.
Du kan finde flere oplysninger omkring Ishøj Ny Antenneforening, der har nogle a f
Danmarks laveste priser på Internet og TV på: www.inaf.dk

Har du styr på dit Wi-Fi
Måske oplever du at du ikke får 1.000 Mbit/s, det kan der være flere
grunde til. Langt de fleste kunder bruger WIFI (trådløst Internet) det
meste af tiden. På WIFI er der ingen der får fuld hastighed – det er
ligegyldigt om det er fiber, antenneforeningens net eller en helt 3.
teknologi. Lavere hastighed skyldes ofte at telefoner, Tablets og PC’ere
ikke kan modtage så hurtige hastigheder – men lav hastighed kan også
skyldes hvordan din router står placeret i forhold til der hvor du opholder
dig – vi har lavet en lille guide til dig, som vi har lagt på INAF
hjemmesiden.

Kabelplus og INAF tilbyder gratis og professionel WIFI tjek
Vi ønsker vores kunder får den bedste oplevelse med deres WIFI og det
kræver nogle gange en professionel løsning. Når du er kunde hos
Kabelplus kan vi teste dit netværk helt gratis og komme med den helt
rigtige løsning. Såfremt du ønsker en professionel installation, skal du dog
være opmærksom på at den efterfølgende Wi-Fi installation vil koste det
beløb, som testen afslører, og som du vil få oplyst af vores teknikere
efter testen er gennemført.

INAF får nyt kontor hos Kabelplus
Den 1.11.2021, flyttede INAF over i kontorfaciliteter hos Kabelplus, så
bestyrelsen har både kontor og mødefaciliteter. Kontoret ligger sammen
med Kabelplus Butikken, på Ishøj Østergade 20.

Ny bestyrelse
Ved den ordinære generalforsamling i INAF, den 15.10.2021, blev der
valgt nye medlemmer til INAF’s bestyrelse, som du kan se
på www.inaf.dk og hvor du ligeledes kan læse referater mm.

INAF og Kabelplus ønsker alle medlemmer en god jul og et godt
nytår!

Med venlige hilsen,
Kabelplus og Bestyrelsen i INAF
www.ishoejnyantenneforening.dk

