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Tjänsteavtal fiberanslutning

Detta avtal är upprättat mellan dig (nedan kallad medlem) och Bjurtjärns Fiber Ekonomisk 
Förening med organisationsnummer 769625-9576  (nedan kallad förening).
Medlemmen väljer något av tre (3) nedanstående alternativ gällande tjänster i föreningens 
fibernät.

Omfattning och innehåll
Föreningen ger medlemmen tillgång till kommunikationsoperatören IP-Onlys tjänster 
genom fastighetsanslutningen. Samtliga i detta avtal beskrivna avgifter gäller under 
förutsättning att nuvarande skatte- och avgiftsläge ligger oförändrat.

Alternativ 1 - Gruppavtal -Bredband, TV och Telefoni 
Medlemmen väljer att ansluta sig till föreningens gruppavtal med Com Hem med innehåll

-Bredband Fiber LAN 100/10 Mbit/s
-Digital TV – Tivo Bas med 20 kanaler i paketet ingår i Tivo inspelningsbar digitalbox
-IP-telefoni
-Router med trådlöst nätverk-

Syskonabonnemang med HD box kan köpas till för 30 kr/mån (99 kr/mån ord pris)
 
Avtalsperiod 
Avtalstiden för gruppavtalet löper på 36 månader från startdatum. All support gällande 
abonnemangstjänsten sköts av Com Hem. Medlemmen väljer fritt om alla eller delar av 
ingående tjänster ska utnyttjas. Önskar medlemmen ytterligare tjänster förhandlas detta 
direkt med tjänsteleverantören. Betalning görs i förskott kvartalsvis till föreningen.

Kostnad
Kostnaden för gruppavtalet vid 36 månaders bindningstid är 340 kr inkl moms/månad.
Dessutom tillkommer en serviceavgift på 50 kr inkl moms/mån.
Avgiften faktureras kvartalsvis i förskott tillsammans med föreningens serviceavgift
Medlemmen betalar en årlig medlemsavgift till föreningen.

Alternativ 2 – Öppen plattform
Medlemmen tecknar avtal med någon av tjänsteleverantörerna i IP-Onlys utbud. 
Medlemmen betalar i förskott en årlig serviceavgift på 600 kr inkl moms.
Medlemmen betalar en årlig medlemsavgift till föreningen.

Alternativ 3 -  Avstår
Medlemmen avstår från att koppla några tjänster till fiberanslutningen. Medlemmen betalar
i förskott en årlig serviceavgift på 600 kr inkl moms.
Medlemmen betalar en årlig medlemsavgift till föreningen.

Betalningsvillkor
Vid samtliga ovan beskrivna avgifter skall betalning göras senast 30 dagar efter 
fakturadatum om inte annat anges på fakturan. Vid utebliven batalning skickas efter 14 
dagar en påminnelse, vid behov skickas ytterligare en påminnelse. Föreningen debiterar 
50 kr/påminnelse, samt dröjsmålsränta. Vid obetald räkning trots två(2) påminnelser äger 
föreningen rätt att avaktivera medlemmens anslutning samt överlämna ärendet till inkasso.
Vid återanslutning utgår en avgift om 1 000 kr inkl moms. En aviavgift på 45 kr inkl moms 
utgår för pappersfaktura. Vid betalning med  e-faktura eller Autogiro utgår ingen avgift
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Mitt val: (Kryssas)

   Jag väljer att ansluta mig till Föreningens gruppavtal  enligt  alternativ 1

Jag önskar …... st syskonavtal

Jag väljer öppen plattform

Jag avstår tills vidare att välja några tjänster

Vänligen texta
Medlemsnr

Efternamn

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Postnr och postort

Faktureringsadress (om annan än

Postnr och ort           ovanstående)

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

Övrig info 

Kryssas

Jag har läst igenom avtalet och accepterar villkoren.

Jag har tagit emot en mediaomvandlare

Datum Namnteckning


