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Avtal om leverans av digitala tjänster mellan  
Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening och fastighetsägare inom 
föreningarnas område 

Namn  ......................................................................................................................................  

Personnummer  .......................................................................................................................  

E-post  ......................................................................................................................................  

Fastighetsbeteckning ...............................................................................................................   

Adress till den fastighet som ansluts till fibernätet (ett avtal per anslutning) 

 .................................................................................................................................................  

Anslutningsnummer: ...............................................................................................................  
(finns på boxen där fibern kommer in i huset) 

Avtalet som Norra Vadsbo Fiber ek. förening tecknade med Telia som 
kommunikationsoperatör vid uppstarten är uppsagt och löper ut 2018-02-13. Upphandling 
är på gång och föreningen har valt en offert från Telia. Detta gruppanslutningsavtal gäller 
under förutsättning att tillräckligt många tecknar sig för det. Föreningen tecknar avtal med 
Telia och medlemmen betalar i sin tur till föreningen.  

 

Svar till Norra Vadsbo Fiber senast 2017-11-30 

Alla måste svara på vilken anslutning man väljer. 

 

Markera i rutan det alternativ som ska gälla för din fastighet:  

        Gruppanslutningsavtal Telia - Pris 260 kr per månad  

� bindningstid 60 månader,   
� internet 100/100 Mbit/sek,  
� digital TV, Telia Lagom,  
� bredbandstelefoni prisplan ”mini",  
� möjlighet att ansluta upp till 5 TV-boxar  

(vilket ger möjlighet att koppla in 5 TV-apparater, tillkommer kostnad för digitalbox 
för varje TV) 
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Villkor för gruppanslutningsavtal Telia:  

• Gruppanslutningsavtalet med Telia är bundet till angiven anslutning och kontrakteras 
för 60 månader med Norra Vadsbo Fiber ek förening.  

• Gruppanslutningsavtalet erbjuds enligt det avtal föreningen tecknar med Telia.  
• Fastighetsägaren debiteras av föreningen 2 gång/år (1 560 :-/anslutning)  
• Medlemsavgift och serviceavgift för Norra Vadsbo Fiber tillkommer.  

Dessa avgifter beslutas av årsstämman.  
• Kostnaden för att bryta gruppanslutningsavtalet alternativt gå in i avtalet under 

femårsperioden är 5750 kr inklusive moms.  
• Vid eventuell försäljning av fastigheten är det säljarens skyldighet att informera köparen 

om det till fastigheten bundna avtalet. Önskar köparen inte överta gruppanslutningen, 
ligger tvisten mellan säljare och köpare. Kostnad för avtalsavbrott kommer att 
faktureras säljaren. 

• Fastighetsägare med flera gruppanslutningsavtal ansvarar för att debitera eventuell 
hyresgäst.  

• Om betalning inte inkommit i tid skickas 1 påminnelse med påförd påminnelseavgift. 
Uteblir även denna betalning kopplas anslutningen ur. Återinkoppling debiteras med 
600 kr. 

• Vid tvist felsöker entreprenör utsedd av föreningen eventuella fel. Den part som står för 
felet betalar felsökning och eventuell reparation. 

Abonnemang Öppen Fiber, ej gruppanslutning.   

Villkor för abonnemang Öppen Fiber:  

• Du som medlem i föreningen beställer själv tjänsteleverantör direkt på nätet via 
Telia.se/öppen fiber.   

• På samma sätt som tidigare är det är valfritt att välja de digitala tjänster du själv önskar 
hos vald tjänsteleverantör.  

• Tjänsterna debiteras av tjänsteleverantören.  

Medlemsavgift och serviceavgift för respektive förening tillkommer i båda alternativen. 
Dessa avgifter beslutas av årsstämman. 

Genom att skriva under detta avtal väljer du tjänsteleverantörsalternativ, godkänner 

villkoren och förbinder dig att betala enligt ovan. 

Ort och datum   .......................................................................................................................................... 

Underskrift fastighetsägare ..........................................................................................  

För Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening  .....................................................................  

Avtalet undertecknas i 2 likalydande exemplar och skickas tillbaka till föreningen för påskrift. Ett av 

avtalen skickas tillbaka till fastighetsägaren. 


