
Flexibel TV-lösning för hela föreningen  
 MBF och Boxer har tecknat ett samarbetsavtal. Det ger er möjlighet att teckna ett fördelaktigt gruppavtal med 
oslagbar valfrihet för varje hushåll i er bostadsrättsförening. 
 
Med TV-abonnemanget Boxer Flex8 väljer varje hushåll, utöver sex fasta kanaler även åtta favoritkanaler från ett brett 
utbud och kan enkelt byta dem en gång i månaden kostnadsfritt.  
 
Mottagningen sker via en gemensam antenn och signalerna distribueras via fastighetens befintliga FiberKoaxnät till 
respektive lägenhet. Det går även att ha sin TV-lösning över bredband för hushåll som önskar detta. 
 
Kontakta oss för offert och mer information, skriv gärna MBF i ämnesraden på ditt mail.  

Niclas Gulliksson 

08-553 630 18 
fastighetsagargruppen@boxer.se

Boxer 
Box 8093, 104 20 Stockholm 
Telefon 010 - 102 38 36  
fastighetsagargruppen@boxer.se
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And Robert.

Hej! 
Här kommer ett riktigt bra erbjudande till dig och dina hyresgäster. Läs ige-
nom i lugn och ro och hör gärna av er till oss om du har några frågor eller vill 
boka in en tid med oss.

Erbjudandet gäller i 8 veckor.

Varför välja Boxer
Kabel-TV från Boxer innebär många fördelar för dig och dina hyresgäster. Box-
er är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att digitalisera kabel-TV-nätet. Det är 
praktiskt taget underhållsfritt och ger ett brett utbud av TV-kanaler.

Boxer har även många andra fördelar. Till exempel kan dina hyresgäster 
enkelt ta del av sitt digitala TV-utbud på fler än en TV. Med Boxer kan man 
alltid ta med sina kanaler var man vill i Sverige.  Eftersom signalen sänds 
via marknätet och inte behöver några speciella installationer finns utbudet 
överallt. Så länge huset, båten eller husvagnen har en vanlig TV-antenn är 
det bara att koppla in Boxen för att kunna titta på alla kanaler även under 
semestern.

Distributionsavtal  

Ett Distributionsavtal innebär ett samarbete där du som fastighetsägare 
ombesörjer distributionen av Boxers TV-utbud  till dina hyresgäster. Genom att 
teckna ett distributionsavtal erhåller hyresgästerna en viss rabatt på Boxers 
olika programpaket. Du som fastighetsägare får därför ingen månadskostnad 
för TV, utan varje hyresgäst betalar själva för sitt kanalpaket.

Genom att teckna ett distributionsavtal erhåller hyresgästerna en viss rabatt 
på Boxers olika programpaket. 

Med vänlig hälsning

Monica Larsson
Företagssäljare
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