
Bredareds Fiber Ekonomisk förening 

c/o Stefan Magnusson 

Valsjöryd 2 50496 Bredared 

Org.nr 769629-7121 

 

 

 

Beställning av tjänster  

 

Kundnr: ________________ 

 

Namn: ______________________________________ 

 

Adress ______________________________________ 

 

Postnr o Ort    ______________________________________ 

 

e-Post  _____________________________________ 

 

Välj något av följande alternativ genom att kryssa i rutan till vänster om texten 

 

 Jag beställer Gruppavtal Triple Play från Bredared Fiber Ekonomisk Förening. 

Avtalet innehåller följande produkter och tjänster: 

• Bredband 250/250 Mbit/s samt router med trådlöst nätverk 

• Fiber-tv TV Bas inklusive HD-TV box 

• Bredbandstelefoni (exkl. samtalsavgifter) 

• Rabatt om 150 kr/månad vid uppgradering till programutbudet ”TV-Flex” 

• Telenor Stream som kan användas via tex dator, telefon och surfplatta eller på TV:n via 

Apple TV eller Google Chromecast 

 

Pris 364 kr inkl. moms per månad debiteras enligt avtalsvillkoren nedan. 

Inkluderar 125 kr i byanätsavgift/ månad inkl. moms. 

 

Tillval 

Önskas ytterligare tjänster avtalas dessa direkt med tjänsteleverantör via Telenor.se webbportal 

eller kundtjänst. 020-222 222 

 

 

Jag väljer Öppen Fiber. 

Du kan då själv beställa tjänster från någon av leverantörerna under "Öppen Fiber", utnyttja 

möjligheten till korttidsabonnemang eller helt avstå från nättjänster.  

Byanätavgift tillkommer med 125 kr per månad inkl. moms och betalas till föreningen 

kvartalsvis i förskott. 

 

 

Beställningsdatum: ______________________ 

 

Önskat betalsätt:  Brevfaktura med avgift 30 k /kvartal e-faktura utan avgift 

 

Ange vilken bank du använder för e-Faktura: __________________________________________  

 

     Jag har läst och godkänner ”avtalsvillkor för abonnemang på nättjänster” 

 

 

___________________________________________ 

Underskrift  



Avtalsvillkor för abonnemang på nättjänster. 

 

Parter 

Bredareds Fiber Ekonomisk Fo rening  769629-7121 nedan 
kallad Fiberfo reningen 

Och medlem i fiberfo reningen, nedan kallad Abonnent, 
sa som besta llare av na ttja nster. 

Syfte 

Detta avtal reglerar villkoren för utnyttjande av de 

fibertjänster, för vilka fiberföreningen tecknat gruppavtal 

med tjänsteleverantör. 

Avgränsning 

Avtalet gäller endast nättjänster i Fiberföreningens nät.  

Avtalsvillkor 

Dessa villkor gäller endast det avtal som sluts mellan 

Abonnent och Fiberföreningen. Avtalet gäller inte för fler 

än en anslutningspunkt. Om abonnent innehar fler än en 

anslutningspunkt krävs separata avtal. 

Abonnent har inte rätt att överlåta abonnemang, enligt 

detta avtal. Nytt avtal ska tecknas om en fastighet överlåts 

till annan part, exempelvis genom arv, gåva, försäljning 

eller liknande. 

Tjänster  

Tjänsteutbudet via gruppavtal regleras av avtal mellan 

Fiberföreningen och dess tjänsteleverantör. 

Fiberföreningen debiterar de kollektiva tjänsterna enligt 

gällande prislista. 

Samtalskostnad för IP-telefoni debiteras direkt av 

leverantör av telefonitjänsten till Abonnent. Abonnent kan 

beställa tilläggstjänster direkt hos tjänsteleverantör eller på 

plats denne anvisar. 

Avtalsperiod  

Abonnent är bunden till en avtalstid om 24 månader från 

beställningsdatum. Därefter förlängs avtalet automatiskt 

med 1 månad i taget såvida inte medlem aktivt säger upp 

detta avtal senaste 3 månader innan dess utgång. 

Support 

All eventuell support gällande abonnemangstjänsten 

hänvisas till Fiberföreningens tjänsteleverantör av 

gruppavtalet. 

Avgifter  

Fiberföreningen debiterar en serviceavgift för att täcka 

föreningens omkostnader, såsom administration, 

underhåll, försäkring, avskrivning m.m.  

Därutöver har Fiberföreningen rätt att debitera för 

tillkommande kostnader baserade på Abonnents val och 

agerande, såsom uppläggningsavgift, avgift för 

brevfaktura, avgift för icke OCR-läsbar inbetalning, 

bankkostnader i samband med inbetalning, öppningsavgift 

efter avstängning av tjänster på grund av försummelse i 

betalning eller liknande. 

Avgifter framgår av föreningens gällande prislista, som 

publiceras på föreningens hemsida och fastställs av 

Fiberföreningens styrelse. 

Fiberföreningen förbehåller sig vidare rätten att utan 

föregående underrättelse genomföra prisförändringar till 

följd av ändrade skatter eller av statlig myndighet 

föreskriven avgift.  

 

Betalningsvillkor. 

Betalning skall ske i förskott mot faktura senast på den i 

faktura angivna förfallodagen. Fakturering sker kvartalsvis, 

såvitt inte annat avtalats.  

Vid utebliven betalning har Fiberföreningen rätt att av 

Abonnent, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt 

Räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna 

förfallodagen, och ersättning för kostnader enligt lagen 

(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. 

(inkassoersättningslagen) som är förenade med dröjsmålet. 

Hit räknas även kostnader för skriftlig 

betalningspåminnelse samt kostnad för verkställighet av 

betalnings- eller annan förpliktelse. 

Om abonnent försummar sina skyldigheter i mer än 30 

dagar efter förfallodatum, får Fiberföreningen stänga av 

Abonnents tjänster. 

Friskrivning  

Fiberföreningen ansvarar ej för olägenhet, skada eller 

intrång som tillfogas av tredje man. Ersättning utgår ej för 

indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, 

hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller 

utebliven nytta av nätet.  

Fiberföreningen skall inte heller kunna hållas 

skadeståndsskyldig för skador uppkomna till följd av att: 

a) Abonnent inte fullgjort sina åtaganden enligt 

detta avtal. 

b) Nätägaren, om annan än Fiberföreningen eller 

Tjänsteleverantör av gruppavtal inte fullgjort sina 

åtaganden. 

c) Abonnent har begått lagöverträdelse eller annan 

författning, konvention eller dylikt vid 

användande av aktuell tjänst om 

nätanslutningen till nätet. 

d) Behörig eller obehörig gjort intrång i 

fastighetens, Abonnents eller nätägarens 

utrustning eller datanät. 

e) Fiberföreningen förhindras att uppfylla sina 

avtalsförpliktelser genom händelse utanför 

dennes kontroll (force majeure), såsom strejk, 

arbetsblockad, arbetskonflikt, brand eller annan 

olycka, naturkatastrof och störningar i data-, 

tele- eller eldistribution. 

Behandling och lagring av personuppgifter 

(Dataskyddsförorningen) 

Genom att teckna abonnemang av tjänster eller 

medlemskap i föreningen krävs för att Fiberföreningen ska 

kunna fullgöra tjänsten att man behandlar och lagrar 

personuppgifter om abonnent och /eller medlem. Det är i 

första hand detta avtal som utgör den lagliga grunden för 

sådan behandling, men i vissa fall behandlas 

personuppgifter med stöd av annan laglig grund såsom 

exempelvis rättslig förpliktelse enligt Bokföringslagen. 

Fiberföreningens fullständiga policy kring behandling av 

personuppgifter finns anslagen på föreningens hemsida. 

Tvist  

Tvist angående tolkningen av dessa villkor och därtill 

hörande avtal skall slutligen avgöras i enlighet med svensk 

lag och av svensk domstol. 


