Val av tjänster i
Ödskölt Fiber Ekonomisk Förenings Bredbandsnät
Namn: _____________________________________________
Personnummer:_______________________________________
Adress: _____________________________________________
Postnr/Ort: __________________________________________
Fastighetsbeteckning: __________________________________
Fastighetsbeteckning (om flera):_________________________________________________
Telefon dagtid/kvällstid: ________________/_______________
E-post: _____________________________________________
Räkningar skickas till E-postadress.
För pappersräkning tillkommer 29 kronor per räkning.
Ni kan välja tjänster enligt nedan:

Om ni har flera fastigheter som skall anslutas, skriv ner dessa o notera vilket val för varje fastighet
Val 1: Kollektivt gruppanslutning innebär att ni ansluter er till Telia och kommer att få bredband 100/100 mbit/s, TV-paket Telia
Lagom 24 kanaler och Telia bredbandstelefoni. I paketet ingår en TV-box, en mediakonverter och en gateway (Router trådlös och LAN +
Smart Surf).
För detta betalar ni 339:-/månad plus föreningens nätavgift. Samtalsavgifter enligt Telias prislista tillkommer som Telia fakturerar.
Tjänsten betalas kvartalsvis i förskott via faktura. Önskar man flera kanaler, flera TV-boxar, inspelningsbar box m.m. får man själv
beställa dessa tilläggstjänster och material från Telia och får sedan en separat faktura för dessa extra tjänster från Telia. Se för övrigt
Telias villkor på hemsidan odskoltfiber.se . Aktuellt kanalutbud som ingår kan variera. (se Telia lagom).
(Avgift kan ändras vid ny avtalsperiod med Telia).

Val 2: Vill man inte ansluta till det kollektiva avtalet ovan kan man via öppen/företags fiber själv bestämma vilken leverantör man
önskar och vilka tjänster man vill ha. Föreningens nätavgift tillkommer. Se Bredbandswebben .
(kryssa i önskad tjänst)

(Fastighetsbeteckning om flera)

Kollektivt gruppanslutning:
Val 1 + föreningens nätavgift 56 kr/mån* inklusive moms.

_______________________________________________

Ansluter till öppen fiber
Val 2 + föreningens nätavgift 56 kr/mån* inklusive moms

_______________________________________________

Föreningens nätavgift är 56 kr/mån* och inkluderar kostnader för banktjänster, serviceavtal med BENAB, fakturaavgifter och försäkring.
*(avgift antas av årstämma och kan ändras)

Ort/Datum:
________________________________________________

________________________________________________________
Namnteckning

I och med underskrift av detta val godkännes de allmänna villkor för Ödskölt Fibers gruppanslutning, eller för nätavgiften
vid övrigt val, valet är bindande. Kostnad för passiv anslutning(inget tjänsteval) är reglerad i stadgarna §8 övriga avgifter.
Blanketten kan skickas till: Ödskölt Fiber Järbo Prästgård 37 458 97 Högsäter. Eller kan också scannas och e-mailas på
admin@odskoltfiber.se (glöm ej att fylla i alla uppgifter samt underskrift).

Val av tjänster i
Ödskölt Fiber Ekonomisk Förenings Bredbandsnät

Här framgår vad den kollektiva gruppanslutningen innehåller.
Ödskölt Fiber har handlat upp Telia som kommunikationsoperatör

Allmänna villkor Ödskölt Fiberförening Gruppanslutning Rev6 2021-05-09
1 Inledning
1.1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ödskölt Fiber tillhandhåller bredbandstjänster till boende via en
fiberanslutning som är kopplad till Ödskölt Fibers Fibernät nedan kallad föreningen. Dessa villkor
för tjänst gäller tillsvidare och förändringar kommuniceras via fakturan eller utskick till medlem.
Om förändring ej accepteras måste medlem säga upp avtalet enligt regler för uppsägning.
2 Definitioner
2.1.1 Med avtalet avses detta avtal mellan Ödskölt Fiber förening gruppanslutning och boende kopplat
till föreningens fibernät.
2.1.2 Med boende aves boende i enfamiljshus.
2.1.3 Enfamiljshus avses byggnad på en enskilt ägd fastighet (villa, radhus, kedjehus, etc.) som utgör en
boendes privatbostad eller annan lokal på sådan fastighet som disponeras av näringsidkare.
2.1.4 Med fastighet avses fast egendom som ägs eller förvaltas av föreningen samt fast egendom som
ägs av medlem i föreningen eller annan juridisk person och angivits i avtalet.
2.1.5 Med fastighetsägare avses ägare av fastighet, tillika medlem i föreningen.
2.1.6 Med föreningen avses Ödskölt Fiber ekonomisk förening.
3 Ersättning
3.1.1 Boende samt fastighetsägare ska i avtalet betala överenskommen ersättning inkl. moms till
föreningen.
3.1.2 Boende eller fastighetsägare skall betala fakturor inom 30 dagar från faktura datum genom
förskottbetalning.
3.1.3 Debitering räknas från det datum som BENAB/ Telia samt föreningen kommer överens om
som leveransklart.
3.1.4 Om Boende eller fastighetsägare inte fullgjort sin betalning på förfallodagen äger föreningen
rätten att debitera ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader till dröjsmålsränta
enligt lag.
Om boende eller fastighetsägare trots påminnelse samt avstängning av tjänsten inte betalar anses
förfallen faktura samt avgift för stängning/öppning vara till omedelbar betalning.
Föreningen äger rätt att avsluta medlems tjänst med kommunikationsoperatör (Telia) om medlem
upprepade gånger ej erlägger ersättning för tjänst samt övriga fodringar före förfallodag.
Fastighetsägaren kan överlåta betalning på boende/hyresgäst men har då betalningsansvar
om boende/hyresgäst ej fullgjort betalning.
Om betalning ej erläggs enligt de betalrutiner som föreningen tillhandahåller äger föreningen rätt
att göra avdrag på medlems insats.
För att erhålla tjänst skall full insats vara inbetald.
3.1.5 Föreningen har under avtalstiden rätten att begära förskottsbetalning med kvartalsfaktura.
3.1.6 Föreningen har rätt att överlåta till betalning enligt avtalet till annan.
3.1.7 Kostnader för flytt eller överlåtelse regleras av Telia gruppavtalsanslutning. Föreningen har rätt att
debitera ny kund för administrativ kostnad vid ändring av tjänst.

4 Kunduppgifter
4.1.1 Föreningen avser att lämna ut ”kunduppgift” till Tjänsteleverantörerna så som Namn, Adress,
personnummer/ org.nummer eller annan uppgift om föreningen och fastighetsägarna.
5 Överlåtelse
5 .1.1 Med undantag får part inte överlämna sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan den
andre partens skriftliga samtycke.
5 .1.2 Uppsägning av tjänster regleras av vald tjänsteleverantör.
5 .1.3 Föreningens överlåtelse av fiberanslutning regleras av anslutningsavtal samt föreningen stadgar.
6 Uppsägning
6 .1.1 Uppsägning av gruppanslutningen är upp till 8,5 månader. Uppsägning måste ske skriftligen
vara föreningen tillhanda före 15 April respektive 15 September till föreningens säte. Tjänsten
avslutas vid uppsägning senast 15/4 den 1/6, respektive uppsägning senast 15/9 den 1/11.
7 Leverans
7.1.1 Leverans av gruppavtalet sker endast vid 2 tillfällen per år som föreningen samt
tjänsteleverantörer (Telia) har kommit överense om. D.v.s att nya medlemmar kan få maximalt en
leveranstid av 8,5 månader från avtalets ingående med fiberföreningen. Beställning av tjänst skall
ske före 15 April respektive 15 September.
Datum för inkoppling 1 Juni samt 1 November. Längre leveranstid kan bli aktuell när ny switch
måste nymonteras. Övrig leveranstid debiteras till faktisk kostnad + 10% administrationskostnad
för föreningen.
8 Avtalstid
8.1.1 Avtalet startar samt debiteras från första leveransdatum. Uppsägning kan göras enligt 6 .1.1.
Man kan inte ansluta sig till kollektivt/gruppavtalet mer än en gång.

