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TV- og bredbåndsløsninger
BL tilbyder nu i samarbejde med Karobella Rådgivning kompetent og tryghedsskabende rådgivning på området for TV- og bredbåndsløsninger.
Markedet for TV– og bredbåndsløsninger til boligforeninger er - i bedste fald - uoverskueligt og kringlet. Og
med store ændringer i både teknologi, produktmuligheder og lovgivning på området kan det godt virke
lidt kaotisk. Få ”oversat” sælgernes fine ord og få sikret, at alle løfterne bliver en del af en forståelig kontrakt.
Vores rådgivning tager højde for alle de muligheder, der er til stede på markedet, både teknisk og kommercielt. Vi hjælper også, hvis afdelingen har et tvist med en leverandør. Lad os tage bøvlet, så I kan koncentrere
jer om at tage den bedst mulige beslutning for afdelingen.
Vi tilbyder







Analyse af nuværende situation
Eventuel konfliktløsning med nuværende leverandør
Generel rådgivning og forslag
Vurdering af alle muligheder
Rådgivning ifm. udbud
Leveranceovervågning

Husk at næsten alle løsninger, nye som genforhandlede, er omfattede af udbudspligten. Vi hjælper jer gerne
med at fortolke reglerne.
Pakkeløsninger
Pakke: Overblik
Pakken til jer der har brug for et generelt overblik eller har udfordringer med jeres nuværende leverandør.
Pakken inkluderer:




2-3 timers møde
Overordnet rådgivning
Gennemgang af muligheder

Pris: 3.500,- plus moms
Pakke: Analyse + rapport
Pakken til jer der vil helt til bunds i jeres muligheder eller er i tvivl om foreningens kontraktlige status.
Pakken inkluderer:





Analyse af nuværende aftale/løsning
Overblik over aktuelle kontrakter
Generel info/sparring
Rapport med forslag

Pris: 7.500,- plus moms

Pakke: Kontrakt
Pakken til jer der ønsker at få en ny løsning, enten på samme anlæg eller med et nyt anlæg installeret, genforhandle store dele af jeres nuværende aftale eller gennemføre et udbud.
Pakken inkluderer:










Analyse-pakken indbefattet
Afdelingens krav-specifikation
Leverandørsøgning
Styring af udbudsproces
Med på beboermøder
Leverandørudvalg
Kontraktforhandling
Klar til kontraktindgåelse
Generel koordinering af processen

Pris: 39.500,- plus moms
Pakke: Opfølgning
Pakken til jer der ønsker at sikre, at leverancen sker som aftalt, eller vil have os til at håndtere eventuelle
konflikter under leverancen.
Pakken inkluderer:




Løbende kontakt med leverandør/er
Deltagelse i relevante bygherremøder
Kontrol af indgående tidsplaner og lign.

Pris: 10.000,- plus 1% af entreprisesummen ved ny kabling og/eller renovering af eksisterende anlæg. (+
moms).
Øvrig fast timepris
1.150,- (+moms)
Kontakt
Karobella Rådgivning
Thomas Brandt-Knudsen
mobil: 3096 2626 // email: thomas@karobella.dk
BL’s Kurser og Rådgivning
Chefkonsulent Bjarne Zetterström
direkte: 2276 2030 // mobil: 2142 3021 // email: bz@bl.dk

