Kryssa i lämplig ruta, fyll i uppgifterna på blanketten, underteckna och skicka till:
Kenth Eliasson
Djursätra Västergården
541 98 Värsås
OBSERVERA: bostadsrättsföreningar och hyreshus går enligt särskilt avtal. Prata med er
fastighetsägare eller ordförande om hur ni ska beställa det ni önskar. Ni som bor i bostadseller hyres-rätt ska alltså INTE teckna avtal direkt med Landsbygdsfiber Skövde AB.

Avtal mellan aktieägare och Landsbygdsfiber Skövde AB, 559007-0107
Drifts-/service-kostnad faktureras utöver nedan nämnda kostnader.
Denna bestäms av behörigt årsmöte och faktureras halvårsvis.

Val av tjänsteleverantör
(ett avtal per anslutning, vill man t.ex. även ansluta sin flygel/extrahus, måste man alltså skriva 2 avtal)

Alternativ 1 och 2
Jag beställer aktiebolagets gruppanslutning Telia Triple Play. Detta avtal löper under en tid av tre år, från det att sista
fastigheten i hela Landsbygdsfiber Skövde AB´s område har anslutits. Tjänsten levereras av Telia och ingående delar
finns att hitta på www.skovdefiber.com samt på Zmarket.
Gruppavtalet innehåller Bredband med 250/100 mbit/s, TV-kanalpaket Lagom (alt 1) eller
TV-kanalpaket Stor (alt 2), bredbandstelefoni (samtalskostnad tillkommer), Router och en TV-box ingår
(dessa tillhör fastigheten). Möjlighet finns att köpa ytterligare 4st TV-boxar (köps på Telia).
Möjlighet finns även att köpa trådlösa mottagare till dessa TV-boxar.
Aktiebolaget fakturerar halvårsvis och kostnaden bestäms av betalsätt enligt nedan:
Jag vill få faktura med E-post och betalar 409 kr/månad för alternativ 1
Jag vill få pappersfaktura och betalar 409 kr/månad samt 20 kr/pappersfaktura för alternativ 1
Jag vill få faktura med E-post och betalar 509 kr/månad för alternativ 2
Jag vill få pappersfaktura och betalar 509 kr/månad samt 20 kr/pappersfaktura för alternativ 2
Bolaget undersöker möjligheten till autogiro samt e-faktura
På Zmarket.se kan jag även välja tillägg till gruppavtalet, vilka faktureras separat av tjänsteleverantören direkt till
mig. Avtalet är knutet till mig personligen med leverans till fastigheten. Vid försäljning av fastigheten skall avtal med
köparen skrivas om att överta avtalet, för att jag skall friskrivas från min skyldighet gentemot bolaget.

Alternativ 3
Jag beställer själv tjänst/-er på Zmarket.se. Startkostnad kan tillkomma beroende på vilket avtal jag väljer, liksom
kostnad för hårdvara.

Alternativ 4
Jag avser inte starta upp min anslutning för tillfället. Vid vilande fiber utgår ingen drifts-/service-kostnad. Jag är
medveten om att en anslutningsavgift på 2.500 kr tas ut av kommunikationsoperatören (KO), om uppstart sker
senare än 2 år från det att sista fastigheten i hela Landsbygdsfiber Skövde AB´s område har anslutits.
Ytterligare kostnader för uppstart kan tillkomma som bolaget idag inte känner till.
Kundnummer:……………………………………………………………………………………………………………..
För- och efternamn:……………………………………………………………………………………………………….
Fastighetsbeteckning:……………………………………………………………………………………………………...

Extra anslutning (ange bokstav för flygel/extrahus):……………………………………………………………………...
Ort och datum:
……………………………………………………………………………………………………………..
Underskrift:………………………………………………………………………………………………………………..
Detta avtal följer avtalet mellan Landsbygdsfiber Skövde AB och Telia.
Alla priser är inkl. moms.

