Avtal för nyttjande av föreningens tjänster
Fastighet …………….…….. på adress ……………….…………………..……medlnr…….………………….

Kollektivavtal

▫

Jag/ Vi väljer föreningens kollektivavtal - Telia Trippelplay som omfattar TV, Bredband
och IP-telefoni. TV-utbudet är Telia Lagom, bredbandskapaciteten är 250/250 MB/s

Omfattning
Kollektivavtalet omfattar de tjänster som föreningen har avtalat med Telia om och betalningen
görs till fiberföreningen. Medlem som önskar ytterligare tjänster kan avtala direkt med Telia om
detta och får betala till Telia för dessa.
Avgifter och betalning
Kollektivavtalet kostar 339 kr per månad eller 1017 kr per kvartal vilket motsvarar föreningens
nettokostnader hos Telia. Föreningen tar ut en administrationsavgift som fnv uppgår till 30 kr
per betalningstillfälle och en faktureringsavgift på 20 kr för utskick av pappersfaktura. Ingen
faktureringsavgift utgår vid betalning via autogiro. I alla avgifter ingår moms. Priserna gäller
med reservation för leverantörers och myndigheternas ändringar av pålagor eller skatter.

▫ Autogiro 369 kr/mån

▫

▫

Faktura 389 kr/mån
Faktura 1067 kr/kvartal
Avgifterna förskottsfaktureras och ska vara betalda den sista varje månad. Vid utebliven betalning äger föreningen rätt att stänga anslutningen och återta tillhandahållen utrustning.
Avtalsperiod
Avtalet gäller i 6 år från 2/2 2020 och ersätter medlemmens tidigare Avtal avseende Medlems
nyttjande av tjänster i Föreningens fibernät. Uppsägning som alltid ska vara skriftlig, får endast
i undantagsfall ske före utgång av avtalets löptid, t ex vid ändrade levnadsförhållanden. Avtalet
får överlåtas till annan brukare i samband med fastighetsöverlåtelse etc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Öppen fiber

▫

Jag/ Vi väljer Öppen fiber och avser själv att ordna de tjänster som vi önskar få via föreningens fibernät.

Allmänna villkor mm
För både Kollektivavtal och Öppen fiber gäller gäller särskilda villkor i föreningens avtal med
Telia vad gäller åtkomst till fastighet vid eventuell service och rep av teknisk utrustning. Vidare,
medlem ska alltid betala den stadgeenliga årliga medlemsavgiften.
Medlem som pga ändrade levnadsförhållanden tvingats säga upp kollektivavtalet i förtid har
med 6 månaders uppsägningstid möjlighet att få anslutningen flyttad till Öppen fiber. Det går
även flytta från Öppen fiber till Kollektivavtal. Besked om handläggningstid och pris för detta
fås vid kontakt med föreningen.

Medlem

Föreningen

Ort o datum ……………………………………………..

……...………………..………….………..

Underskrift ……………………………………………….

……………………………………………..

Namn ……………………………………………………...

……………………………………………...

Personnr…………………………………………………..

På uppdrag av föreningens styrelse

Adr…………………………Pnr/Adr…………………………...…...
Epostadr…...…………………………..…………………………....
Ammerån Gesundens fiberförening EF 769625-8883

