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ÖVERENSKOMMELSE – UPPDRAGSAVTAL
Avser Telia Grupptjänst med avtals nummer: [
1

]

Parter

Denna Överenskommelse har idag träffats mellan parterna
Svenska Gemensamma Fiber AB, org.nr 559160-3674, adress Box 181, 824 24 Hudiksvall, nedan kallad SG-Fiber,
och
[
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Förening

], org. nr [

], med adress [

], nedan kallad Föreningen.

Bakgrund och omfattning

Föreningen ger SG-fiber i uppdrag att utöva operativt ansvar av ovan rubricerat tjänsteavtal som tecknats mellan
TeliaSonera Sverige AB och Föreningen [Datum].
Med operativt ansvar innefattas:
* Att under hela avtalstiden (normalt 60 månader) ombesörja den kundreskontra som löper månatligt.
* Mottagning och erläggande av betalning av Telias tjänstefakturor
* Utsändning (fakturering) och inhämtande av medlems månatliga tjänsteavgift enligt föreningens avtal för
Gruppanslutning.
* Att årligen förse föreningen med händelserapport och information om aktuellt antal slutkunder i området.
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Föreningens ansvar

* Att efter SG-fiber översänt lista med beställare, granska och godkänna denna tillbaka till SG-fiber.
* Att på begäran förse Telia Gruppavtals ansvarige med en postadress dit all hårdvara (alla paketen till samtliga
beställare) kan skickas och tas emot.
* Att noggrant sköta utlämning av paket till beställarna som i sin tur kvitterar ut sitt paket med signatur på avtal och
uppvisande av ID-handling för att styrka rätt identitet. Om ombud hämtar och kvitterar ut paketet skall beställarens IDhandling medhas och uppvisas. Kopia lämnas till beställaren tillsammans med hårdvarupaketet från Telia.
Dessa dokument skall sedan i bunt återsändas till Svenska Gemensamma Fiber i bifogat svarskuvert.
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Övrigt

Alla löpande ekonomiska transaktioner och ansvaret för slutkundsavtalen, tar SG-fiber i och med detta uppdrag i sin
helhet över från Föreningen. Som ersättning för hantering av föreningens tjänsteavtal äger SG-fiber oinskränkt rätt att
debitera föreningens medlemmar tjänsteavgiften och tillhörande serviceavgift. Därtill eventuella dröjsmålsavgifter
enligt gällande avtal och villkor som anges på sgfiber.se.
Detta Uppdragsavtal träder i kraft vid dess undertecknande och gäller likställt i tid med tjänsteavtalet som det avser.
Detta Uppdragsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.
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