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Avtal mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och Arvika Kommunnät AB, nedan kallad
Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet

Kunduppgifter
Fastighetsbeteckning

Faktureringsadress

Fastighetens samtliga ägare

Förnamn, Efternamn

Personnummer

Telefon 1

Telefon 2

E-post

Telefon 3

Anslutningsadress

Postnummer & Ort

Leverantör
Namn

Organisationsnummer

Arvika Kommunnät AB

556973-8205

Postadress

Postnummer & Ort

12. Administration

67181 ARVIKA

Återförsäljare
Företagets namn

Repr.

Organisationsnummer

Ullens fiber
ekonomiska förening
/co Benny Persson

769630-3234

Postadress

Postnummer & Ort

LÅNGVAK LYCKAN

671 92 Arvika

Namnteckning

Ort, Datum

*Samtliga angivna priser i avtalet innefattar lagstadgad mervärdeskatt.

Sida 2 av 3
Omfattning
Leverantören etablerar en öppen fiberoptiskt anslutning. Anslutningen innefattar leverans och montage av
tjänstefördelare varigenom Kunden får tillgång till Kommunnätet. Kunden tecknar separat avtal med
företag som levererar tjänster i Kommunnätet. Detta Avtal omfattar således inte i något avseende
tillgången till sådana tjänster som levereras av tredje man.
Genom undertecknande av Avtalet förbinder sig Kunden att följa Leverantörens gällande särskilda villkor
och allmänna avtalsvillkor för kommunnätsanslutning. Avtal har träffats när båda parter har undertecknat
detta avtal.

Pris
Anslutningsavgiften baseras på antal tecknade avtal vid försäljningsfönstrets slut 30/4 2016.
Priset för anslutning är satt till maximalt 18470kr vid 50% tecknade ner till 13880 kr vid 100%
anslutningsgrad. Efteranslutning kan erbjudas mot en extra avgift satt till 35000kr.
Betalningen sker i efterskott då installationen är färdigställd.
En avgift för näthyra med Service & Underhåll på 50 kr/månaden tas ut från och med beställning av första
tjänsten från någon av våra tjänsteleverantörer. Serviceavgiften betalas en månad i efterskott.

Avtalstid
Avtalet är bindande från det datum då båda parter har undertecknat avtalet. Om Beställaren under
avtalstid inte avser nyttja fiberanslutningen har denne rätt att säga upp avtalet beträffande näthyra
förutsatt att ingen tjänsteleverantör nyttjas. Uppsägning av näthyran för fiberanslutning kan ske med 1
månad uppsägningstid.

Fastighetsägare

För Arvika Kommunnät AB
Arvika

Ort & Datum

Ort & Datum

Underskrift

Underskrift

Lennart Rönning

Namnförtydligande

Personnummer

Namnförtydligt
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Vid en fiberanslutning gäller följande särskilda villkor


Fördefinierade fiberområden finns definierade i
www.anslutarvika.nu. Byggnation av nätet
inom fiberområdet påbörjas då minst 50 % av
fastighetsägarna har tecknat avtal.



Kunden har rätt att frångå avtalet i förtid om
Leverantören beslutar att inte bygga i aktuellt
fiberområde.



Kunden garanterar att installationen godkänts
av samtliga till fastigheten lagfarna ägare.



Representant för Leverantör och Kunden ska
upprätta ett installationsdokument med
avseende på hur fastighetsinstallationen ska
utföras. Båda parter ska underteckna
Dokumentet som utgör arbetshandling för
installationen.



Leverantören utför en komplett installation av
fibernät in till fastighet. I detta ingår schakt på
tomt samt håltagning och montering av
tjänstefördelare (mediakonverter). Observera
att endast grovåterställning på tomtmark ingår.



Kunden ska ge tillträde åt representanter för
Leverantören så att installationsarbete kan
genomföras. Kunden ska vidare tillse att
möbler, ledningar eller dylikt inte hindrar
arbetet.



Kunden ska tillse att det finns 240V uttag inom
c:a 0,5 m från tjänstefördelarens
(mediakonverter) placering.



Håltagning i fastigheten sker på den vägg som
är närmast vår avgrening eller vad som är
överrenskommet med leverantör.
Leverantören monterar ett första fiberjack
direkt innanför väggen och placerar
tjänstefördelaren (mediakonvertern) max 5 m
från fiberjacket. I undantagsfall kan
Leverantören avsäga sig håltagning om denne
bedömer att risken för fukt- och mögelskador
är för stor. I detta fall får kunden ansvara för
att håltagningen utförs på ett korrekt sätt i
samband med installationen.



Om Kunden inte bereder representanter för
Leverantören tillträde för att genomföra
installationsarbetet trots upprepade
påminnelser från Leverantören, så tillkommer
en tilläggsavgift motsvarande faktisk kostnad
+10% för färdigställande av anslutningen.
Tillägget kommer att faktureras i samband med
anslutningsavgiften.



Avtalet med installationsavgiften är personligt
och följer inte fastigheten.



Vid ett eventuellt ägarbyte av fastighet innan
komplett anslutning har skett har Kund rätt till
uppsägning av avtal. Kunden ska i detta fall
informera den nye fastighetsägaren om detta
avtal. Den nye fastighetsägaren kan då
meddela intresse till Leverantören.



Leverantören genomför rutinmässig
kreditupplysning. Kunden godkänner att
kreditupplysning görs samt medger att
personuppgifter lagras och administreras med
automatisk databehandling så att Leverantören
kan fullgöra och administrera sina skyldigheter
enligt avtalet.



Kunden medger, efter uppkoppling av
fastigheten, att adressuppgifter lämnas ut till
tjänsteleverantörerna i service- och
marknadsföringsändamål avseende tjänster.



Beställaren har rätt att frånträda Avtalet utan
att ange något skäl för det inom 14 dagar.
Beställarens ångerfrist löper ut 14 dagar efter
dagen när Parterna ingick Avtalet.
Om Beställaren vill nyttja sin ångerrätt ska
Beställaren skicka ett klart och tydligt
meddelande till Leverantören om sitt beslut att
frånträda Avtalet. Konsumentverket har
upprättat en standardmall som Beställaren kan
använda för att göra det. Standardmallen finns
tillgänglig på Konsumentverkets hemsida
www.konsumemtverket.se.
Det räcker med att Beställaren har skickat
meddelandet till Leverantören innan ångerfristen har gått ut.
Om Beställaren väljer att frånträda Avtalet
inom ångerfristen ska Leverantören återbetala
vad Beställaren har betalat till Leverantören.
Återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål
och kommer att ske genom samma betalningsmedel som Beställaren har använt.
Om du vill veta mer om vad som gäller, hittar
du information Konsumentverkets webbplats
www.konsumentverket.se.

