Förnamn Efternamn
Gatan 123
123 45 Svenskastad

Gruppavtal

Fastighet 1:1

Sid:

1 (2)

2018-2023

Avser Telia Grupptjänst med avtals nummer: [ org.nr. ]
Detta avtal gäller mellan xxxxxxxxxxxxxx förening, org.nr: xxxxxx-xxxx och beställande fastighetsägare enligt adressrutan längst upp i
detta dokument.
Svenska Gemensamma Fiber AB, org.nr 559160-3674, nedan kallad SG-Fiber, kommer sedan på uppdrag av xxxxx förening att
operativt sköta all ekonomisk hantering under hela avtalstiden. Fastighetsägaren blir automatiskt medlem i föreningen xxxxx vid
godkännande av detta avtal.

Villkor (Från SG-Fibers beställningsportal, sgfiber.se):
Denna gruppanslutning är bindande i 60 månader.
Månadskostnaden för tjänsterna är 429kr/mån. De tre första månadernas operatörstjänster debiteras på första fakturan som en
klumpsumma med serviceavgiften 1x 29kr eller 1x 39kr beroende på om man har valt PDF-faktura via e-post eller pappersfaktura via
brev. Denna första avisering skickas ut efter att fastighetsägaren har fått sitt paket med utrustning och anvisningar. Från och med den
fjärde avtalsmånaden till avtalstidens slut debiteras månadskostnaden för tjänsterna samt serviceavgift månatligt. Notera att betalning
ska vara Svenska Gemensamma Fiber tillhanda senast på den sista bankdagen innan den aviserade avtalsmånadens början.
Vid försenad betalning äger Svenska Gemensamma Fiber rätt att debitera en påminnelseavgift om 60kr per tillfälle.
Påminnelseavgifter debiteras via separat faktura. Dröjsmålsränta enligt räntelagen (gällande referensränta +8%) samt inkassoavgift (f.n
180 kr) kan komma att debiteras vid betalning efter förfallodatum. Om betalning trots påminnelse inte inkommer kan TeliaSonera
Sverige AB på uppdrag av Svenska Gemensamma Fiber stänga av tjänsten och kostnaden för kvarvarande månader i
avtalsperioden debiteras då av Telia direkt.
Vill man i förtid avsluta avtalet skickar man ett mail till: info@sgfiber.se. Observera att kostnad för hela bindningstiden debiteras av
TeliaSonera Sverige AB vid avslut. Finns det inom det Telia-Zitius anslutna området en annan fastighetsägare som önskar ta över
gruppanslutningen och dess löpande kostnad under avtalstiden så är detta möjligt till en kostnad av 1000kr för överflyttning av tjänst.
Autogiro eller liknande kan ej erbjudas. Serviceavgiften är Svenska Gemensamma Fibers kostnad för att upprätthålla denna tjänst i
föreningens ställe. Svenska Gemensamma Fiber förbehåller sig rätten att ändra portoavgiftsbelopp under avtalstiden, dock ej
serviceavgiftsbeloppet. Påminnelse-, förseningsavgifts- och räntebelopp debiteras enligt vid tillfället lagstadgade belopp.
Fastighetsägaren har även ett informationsansvar vid fastighetsöverlåtelser, adress- och e-poständringar samt dödsfall till Svenska
Gemensamma Fiber och bör omgående vid eventuella ändringar inkomma med ny information om kontaktvägar och/eller adresser.
Leverans av hårdvara såsom Bredbands router, Tv-box, kablage och anvisningar:
Alla fastighetsägare som beställt gruppanslutning kommer i god tid att få ett mail med uppgifter om upphämtningsadress. Paketet
kommer alltså inte att skickas till er hemadress utan alla paket kommer att lämnas ut från en lokal i er geografiska närhet. Viktigt är att
ha med sig ID-handling när man hämtar sitt paket, ombud kan också hämta upp och skriva på men beställarens ID måste då uppvisas.
Telia support står kostnadsfritt till hands att hjälpa till med inkoppling och aktivering av alla tjänsterna.
Utförlig beskrivning samt kontaktuppgifter till support medföljer i kartongen.
Svenska Gemensamma Fiber står ej till tjänst med support frågor eller liknande rörande hårdvara eller tjänster.
Svenska Gemensamma Fiber sköter endast den månatliga debiteringen av gruppavtalet.
För support, felanmälan eller andra frågor som ej rör månatliga debiteringen:
För frågor som är direkt kopplade till den månatliga debiteringen av gruppanslutningen:

Telia Sverige: Tel: 90200
info@sgfiber.se

Detta avtal träder i kraft vid dess undertecknande och gäller likställt i tid med tjänsteavtalet som det avser.
Detta avtal (sid. 1) har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Jag har idag tagit del av ovan villkor och godkänner debitering enligt dessa.
Telias paket med utrustning ingående i avtalet kvitteras också härmed:
[ort________________________] [datum______________________]

_________________________________
[Fastighetsägare]
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Ifylles av föreningens representant:
Identiteten fastställd:

ID-kort

Körkort

Pass

ID-handlingens unika dokumentnummer (Fält 4D på körkort):
__________________________________

Signatur:_______________

Undertecknat avtal skickas till: SG-Fiber, Box 181, 824 24 Hudiksvall. Eller mailas i pdf-format till: info@sgfiber.se
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Avser Telia Grupptjänst med avtals nummer: [ org.nr. ]
Detta avtal gäller mellan xxxxxxxxxxxxxx förening, org.nr: xxxxxx-xxxx och beställande fastighetsägare enligt adressrutan längst upp i
detta dokument.
Svenska Gemensamma Fiber AB, org.nr 559160-3674, nedan kallad SG-Fiber, kommer sedan på uppdrag av xxxxx förening att
operativt sköta all ekonomisk hantering under hela avtalstiden. Fastighetsägaren blir automatiskt medlem i föreningen xxxxx vid
godkännande av detta avtal.

Villkor (Från SG-Fibers beställningsportal, sgfiber.se):
Denna gruppanslutning är bindande i 60 månader.
Månadskostnaden för tjänsterna är 429kr/mån. De tre första månadernas operatörstjänster debiteras på första fakturan som en
klumpsumma med serviceavgiften 1x 29kr eller 1x 39kr beroende på om man har valt PDF-faktura via e-post eller pappersfaktura via
brev. Denna första avisering skickas ut efter att fastighetsägaren har fått sitt paket med utrustning och anvisningar. Från och med den
fjärde avtalsmånaden till avtalstidens slut debiteras månadskostnaden för tjänsterna samt serviceavgift månatligt. Notera att betalning
ska vara Svenska Gemensamma Fiber tillhanda senast på den sista bankdagen innan den aviserade avtalsmånadens början.
Vid försenad betalning äger Svenska Gemensamma Fiber rätt att debitera en påminnelseavgift om 60kr per tillfälle.
Påminnelseavgifter debiteras via separat faktura. Dröjsmålsränta enligt räntelagen (gällande referensränta +8%) samt inkassoavgift (f.n
180 kr) kan komma att debiteras vid betalning efter förfallodatum. Om betalning trots påminnelse inte inkommer kan TeliaSonera
Sverige AB på uppdrag av Svenska Gemensamma Fiber stänga av tjänsten och kostnaden för kvarvarande månader i
avtalsperioden debiteras då av Telia direkt.
Vill man i förtid avsluta avtalet skickar man ett mail till: info@sgfiber.se. Observera att kostnad för hela bindningstiden debiteras av
TeliaSonera Sverige AB vid avslut. Finns det inom det Telia-Zitius anslutna området en annan fastighetsägare som önskar ta över
gruppanslutningen och dess löpande kostnad under avtalstiden så är detta möjligt till en kostnad av 1000kr för överflyttning av tjänst.
Autogiro eller liknande kan ej erbjudas. Serviceavgiften är Svenska Gemensamma Fibers kostnad för att upprätthålla denna tjänst i
föreningens ställe. Svenska Gemensamma Fiber förbehåller sig rätten att ändra portoavgiftsbelopp under avtalstiden, dock ej
serviceavgiftsbeloppet. Påminnelse-, förseningsavgifts- och räntebelopp debiteras enligt vid tillfället lagstadgade belopp.
Fastighetsägaren har även ett informationsansvar vid fastighetsöverlåtelser, adress- och e-poständringar samt dödsfall till Svenska
Gemensamma Fiber och bör omgående vid eventuella ändringar inkomma med ny information om kontaktvägar och/eller adresser.
Leverans av hårdvara såsom Bredbands router, Tv-box, kablage och anvisningar:
Alla fastighetsägare som beställt gruppanslutning kommer i god tid att få ett mail med uppgifter om upphämtningsadress. Paketet
kommer alltså inte att skickas till er hemadress utan alla paket kommer att lämnas ut från en lokal i er geografiska närhet. Viktigt är att
ha med sig ID-handling när man hämtar sitt paket, ombud kan också hämta upp och skriva på men beställarens ID måste då uppvisas.
Telia support står kostnadsfritt till hands att hjälpa till med inkoppling och aktivering av alla tjänsterna.
Utförlig beskrivning samt kontaktuppgifter till support medföljer i kartongen.
Svenska Gemensamma Fiber står ej till tjänst med support frågor eller liknande rörande hårdvara eller tjänster.
Svenska Gemensamma Fiber sköter endast den månatliga debiteringen av gruppavtalet.
För support, felanmälan eller andra frågor som ej rör månatliga debiteringen:
För frågor som är direkt kopplade till den månatliga debiteringen av gruppanslutningen:

Telia Sverige: Tel: 90200
info@sgfiber.se

Detta avtal träder i kraft vid dess undertecknande och gäller likställt i tid med tjänsteavtalet som det avser.
Detta avtal (sid. 1) har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Jag har idag tagit del av ovan villkor och godkänner debitering enligt dessa.
Telias paket med utrustning ingående i avtalet kvitteras också härmed:
[ort________________________] [datum______________________]

_________________________________
[Fastighetsägare]

