
              Gruppavtalserbjudande via Telia 

 

Skövde Fiber erbjuder nytecknande/förlängning av gruppavtal via Telia 

enligt följande: 

Skövde Fibers nuvarande gruppavtal med Telia löper ut under september 2022. Skövde Fiber 

har förhandlat fram ett nytt gruppavtal med Telia och erbjuder sina abonnenter/delägare att 

teckna tjänster från Telia enligt nedan. OBS! sista svarsdatum 1 augusti 2022. 

Avtalet gäller från och med undertecknandet för en period om 5 år räknat från 2023-01-01. Ni 

som redan har ett Telia gruppavtal behåller er Tv-puck men ni får en ny router med wifi 6. Nya 

abonnemang får både router och TV-puck. Vald tjänst beräknas börja driftsättas under 4:e 

kvartalet 2022 då också nya routrar beräknas distribueras. Nuvarande abonnemang löper tills 

valda ändringar träder i kraft. 

Drifts-/service-kostnad faktureras utöver nedan nämnda kostnader. Avgiften bestäms årvis av 

Skövde Fibers Bolagstämma. 

Vill ni svara genom att fylla i ett elektroniskt formulär så följ nedanstående länk 

https://forms.gle/geHk6Afbh42ExuYE8  annars kan ni manuellt fylla in formuläret nedan och 

posta det till adressen längst ned på sidan.  

☐ Alternativ 1. Telia Lagom. Månadskostnad 389 kr inkl moms. 

• Telia Bredband 1000/1000 inkl wifi 6-router. 

• Tv & streaming Teli a Lagom, ca 25 kanaler med Telia Play och Filmbutik. Fri tvilling 

samma tv-paket till andra TV apparater. 

• Telia Telefoni 

☐ Alternativ 2. Telia Stor. Månadskostnad 489 kr inkl moms. 

• Telia Bredband 1000/1000 inkl wifi-6 router. 

• Tv & streaming Telia Stor, ca 40 kanaler med Telia Play och Filmbutik. Fri tvilling 

samma tv-paket till andra TV apparater. 

• Telia Telefoni 

☐ Alternativ 3. Eget val på ZMarket 

• Jag beställer själv tjänst/-er på Zmarket.se. Startkostnad kan tillkomma beroende på 

vilket avtal jag väljer, liksom kostnad för hårdvara. 

☐ Alternativ 4. Telia Bredband. Månadskostnad 349 kr inkl moms. 

• Telia Bredband 1000/1000 inkl wifi-6 router. Enbart en bredbandsanslutning från 

Telia med hög kapacitet. OBS! detta alternativ kräver att tillräckligt många väljer detta 

alternativ för att Telia ska starta denna typ av gruppavtal. 

 

OBS! ett avtal per anslutning, har man t.ex. även anslutna flygel/extrahus, måste man alltså 

skriva fler avtal. 

Kundnummer: ………….(ni hittar ert kundnummer på fakturan från Skövde Fiber) 

Fastighetsbeteckning: ……………………………….…………………………………………………………………………………….. 

Fastighetsägare: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hyresgäst (i förkommande fall)..…………………………………………………………………………………………………….. 

Ort och datum: …………………………………………………………………………………….…………………………………………..  

Underskrift: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vill ni betala ert abonnemang med Autogiro så anmäl detta på Skövde Fibers hemsida. 

Ifyllt formulär postas till: Skaraborgs Lantbruksekonomi Villagatan 17 54 333 Tibro 

https://forms.gle/geHk6Afbh42ExuYE8

