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Vårt erbjudande:

Produkt:
Telia Bredbandstjänster genom kollektiv
anslutning
--------------------------------------------------------Totalt (inkl. moms)
Avtalstid: 5 år

Antal:

Engångsavgift:

xx st
--------------------------

Månadsavgift:

xxx kr/hushåll
----------------------

---------------------xxx kr/ mån

Confidential

Leveranstid
Normal leveranstid är 4 veckor efter inkommen beställning.
Efter inkommen skriftlig beställning ger vi i samråd med er en skriftlig
överenskommelse om slutlig leveranstid.

Villkor
Vi ber er observera att innehållet i detta avtal samt tillhörande bilagor
utgör konfidentiell information och får inte spridas eller på annat sätt
göras tillgängligt för utomstående utan skriftligt medgivande från
behörig på Telia SP.

Mathias Larsson 0702-096665
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Avtal om Telia Bredbandstjänster
TeliaSoneras avtalsnummer

Föreningens avtalsnummer

Detta avtal har ingåtts mellan följande
parter
TeliaSonera Sverige AB (nedan kallad
”Telia”)
Org.nr 556430-0142
123 86 Farsta

xxxx
(nedan kallad ”Föreningen ”)

Orgnr: xxx
Telia och Föreningen kallas fortsättningsvis även gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”.

1 Omfattning och avtalshandlingar
1.1. Föreningen och Telia har genom detta Avtal (”Avtalet”) överenskommit att
Telia ska tillhandahålla Bredbandstjänster genom kollektiv anslutning av
xx st Enfamiljshus, enligt Bilaga 1 (Fastighetsbeteckningar).
1.2. Eventuellt tillägg av ytterligare Enfamiljshus som ska omfattas av Avtalet
kan göras skriftligen en gång per år, räknat från den tipunkt då Avtalet
ingicks (”Tilläggstidpunkt”). En förutsättning för sådant tillägg är att
Föreningen senast 30 dagar innan Tilläggstidpunkten ska genomföras,
ställer en skriftlig förfrågan till Telia om sådant tillägg och det inte
föreligger hinder mot tillägg enligt detta Avtal.
1.3. Föreningen har möjlighet att flytta/ersätta en befintlig anslutning med en
ny tillkommande anslutning till en engångskostnad av 1000 kr inklusive
moms. En förutsättning för en flytt är att Föreningen senast 30 dagar
innan flytten ska genomföras ställer en skriftlig förfrågan till Telia om flytt
och att Telia accepterar denna förfrågan.

1.4. Telia tillhandahåller ingen hårdvara till Enfamiljshus som omfattas av
eventuellt tillägg till Avtalet enligt punkt 1.2 ovan.
1.5. Förtsättningar för Avtalet är att Enfamiljshusen är anslutna till
Föreningens nät och att Zitius Delivery Services AB är
Kommunikationsoperatör i Föreningens nät. För det fall förutsättningarna
inte uppfylls har Telia rätt att helt eller delvis säga upp Avtalet till
omedelbart upphörande.
1.6. Förekommer mot varandra stridande villkor i Avtalet gäller villkoren i
denna huvudtext före villkoren i bilagor och bilagorna sinsemellan i
nummerordning. Senare tillkomna bilagor ska gälla före äldre bilagor av
samma typ.

2 Tjänster och Pris
2.1 De Boende i Enfamiljshusen får tillgång till Telia bredbandstjänster enligt
bilaga 2 kollektivt.
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3 Allmänna villkor
3.1 För tjänster enligt Avtalet gäller Telias allmänna villkor för elektroniska
kommunikationstjänster till företag.

4 Avtalstid
4.1 Avtalet gäller från och med undertecknandet för en initial period om 5 år
räknat från det att Telia börjar tillhandahålla tjänster enligt Avtalet.
4.2 Har inte Avtalet sagts upp senast sex (6) månader före den initiala
avtalsperiodens slut, förlängs det automatiskt att gälla ytterligare ett (1) år.
Därefter förlängs Avtalet årsvis med iakttagande av sex (6) månaders
uppsägningstid.
4.3 Avtalet har upprättats i två (2) exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.
Datum

Datum

2018-

2018-

TeliaSonera Sverige AB

xx

________________________________

_______________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Mathias Larsson

Bilageförteckning
Bilaga 1

Fastighetsbeteckningar m.m.

Bilaga 2

Beskrivning av Bredbandtjänster inkl priser

BIlaga 3

Telias Allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

