Fiberavtal
Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och Ronneby Miljö & Teknik AB, nedan kallad
Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet.
Kunduppgifter
Anslutningsadress

Fastighetsbeteckning

Antal lgh i fastigheten

Förnamn

Personnr

Efternamn

Telefon

Gatuadress (Om annan än anslutningsadress)

Postnr och Ort

E-post

Mobil

Inflyttningsdatum
(vid nyproduktion)

Priser.
Alt. 1
Anslutningsavgift
Månadsavgift
Avtalstid

5000 kr
150 kr/månad
10 år

I tjänsten ingår
Anslutning till Ronnebys fibernät
(Avgift för tjänsteleverantör ingår ej)

Alt.2
Anslutningsavgift
Månadsavgift

I tjänsten ingår
20 000 kr exkl. ROT-avdrag Anslutning till Ronnebys fibernät
0 kr/månad
(Avgift för tjänsteleverantör ingår ej)

Serviceorganisation/Felanmälan
Tjänster: Felanmälan görs till vald tjänsteleverantör.
Avtal: Ronneby Miljö & Teknik AB, 0457-61 88 15 eller info@miljoteknik.ronneby.se
Giltighetstid
Kontraktet är giltigt i 2 år från undertecknande och gäller endast under förutsättning att projektet
genomförs.
Genom undertecknande av avtalet förbinder sig fastighetsägaren att följa Ronneby Miljö & Teknik ABs särskilda avtalsvillkor för
bredbandsanslutning. Avtal börjar gälla när Ronneby Miljö och Teknik AB godkänt beställningen. Godkännande sker i samband med att
projektet startas och meddelas kunden via e-post eller i undantagsfall via brev.

Ort och Datum…………………………………………………….
Underskrift…………………………………………………….......
Namnförtydligande……………………………………………….

besöksadress
Fridhemsvägen 17
Soft Center, Hus 8

postadress
Ronneby Miljö & Teknik AB
372 80 Ronneby

telefon
0457-61 89 00
fax
0457-124 39

plusgiro
640 10 49-9
bankgiro
5498-8829

organisationsnummer
556366-1437
info@miljoteknik.ronneby.se
www.ronneby.se/miljoteknik
Fiberavtal_r07

Vid en fiberanslutning gäller följande särskilda avtalsvillkor


Från avtalets undertecknande har kunden alltid 2
veckors ångerrätt. Detta skall i sådana fall meddelas
Leverantören skriftligen, med brev eller e-post (med
läskvitto). Ångrat avtal/uppsägning efter denna tid
kommer att medföra kostnader för kunden.



Om Kunden inte bereder representanter för
Leverantören tillträde för att genomföra
installationsarbetet trots skriftlig påminnelse från
Leverantören, så ska anslutningen ändå anses vara
aktiverad.



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





Miljöteknik gräver och grovåterställer på tomtmark.
15 meters grävning ingår, därefter 250 kr/m.

Eventuell prisjustering av månadsavgiften kan ske
under avtalstiden på grund av myndighetsbeslut,
ändrad skattelagstiftning eller annan orsak som
anses ligga utanför leverantörens påverkan.





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

Vid försäljning skall mäklare och spekulanter
informeras om befintlig fiberanslutning.
Fastighetsägaren (säljaren) skall betala in
återstoden av anslutningsavgiften upp till gällande
taxa.



Leverantören tillhandahåller, och installerar, en
tjänstefördelare vilken övergår i kundens ägo vid
leverans. Tjänstefördelaren installeras innanför
närmaste yttervägg om ej annat avtalats med
installerande entreprenör. Eventuell merkostnad för
annan installationsplats regleras separat mellan
Kund och installerande entreprenör. Ett eluttag
skall finnas i direkt anslutning till där
tjänstefördelaren installeras.



Om tillträdande fastighetsägare ej önskar överta
fiberanslutningen kommer anslutningen att
stängas ner.



Leverantören gör ingen återbetalning av avgift som
betalats i förskott om avtalet upphör.



Kunden godkänner genom sin underskrift att
Leverantören behandlar Kundens personuppgifter i
enlighet med PUL (personuppgiftslagen).



Leverantören har rätt att sätta upp en mindre
informationsskylt på kundens villatomt i samband
med fiberläggningen.




Anslutningsavgift faktureras kunden när anslutning
aktiverats.
Månadsavgiften debiteras Kunden i förskott med
start när anslutningen aktiveras. Faktureringsavgift
kan tillkomma.
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