Värmskog fibernät ek. förening

Avtal för anslutning av enskild fastighet
fastighet till Värmskog fibernät
Detta avtal reglerar villkoren mellan
Leverantören Värmskog fibernät ek.förening (org.
(
nr 769622--2939) och
………………………………………
(Beställaren)

…………………………………………………….

………………………………………
Personnummer

…………………..
Medlemsnummer

Fastighetsbeteckning ………………………………………………………..
Adress ……………………………………………………………………….
1. Inledning
Leverantören bygger ett fibernät i Värmskog, ett höghastighetsnät för bredband. Leverantören
Le
projekterar, ansluter och ansvarar för den fysiska fiberstrukturen och är nätägare. Leverantören
har valt att anlita en kommunikationsoperatör för att ta hand om driften och för att kontraktera
k
en
tjänsteleverantör. Värmskogs fibernät är ett öppet nät som erbjuder valfrihet,
valfrihet, fri konkurrens
ko
och
en mångfald
fald tjänster i ett öppet
öpp t nät. Med öppet nät menas att slutanvändare som hushåll och
företag har möjlighet att kunna välja olika bredbandstjänster bland konkurrerande
tjänstleverantörer. Det innebär att slutanvändarna
slutanvändarna när som helst kan byta tjänsteleverantör.
tjä
Exempel på bredbandstjänster är Internet, IP-telefoni
IP
och IP-TV.
2. Leveransens omfattning
Avtalet avser indragning och anslutning
anslutning av optisk fiberkabel från fastighetens tomtgräns till av
fastighetsägaren anvisad leveranspunkt i byggnad på fastigheten. För att kunna nyttja
anslutningenn krävs att ett avtal om tjänstenyttjande tecknas med en tjänsteleverantör.
Leverantören äger rätt
rätt att debitera årlig serviceavgift för drift och underhåll av nätet. Nivån på
serviceavgiften avgörs av föreningens årsstämma.
Detta avtal gäller, såvitt avser serviceavgift,
serviceavgift, tills vidare. Beställaren har rätt att säga upp avtalet
avta
beträffande serviceavgift
serviceavgi med 6 månaders uppsägningstid. Skulle
kulle efter fullgjord anslutning part
bryta mot bestämmelse
estämmelse i detta avtal får den andra parten säga
säga upp avtalet avseende serviceavgift
till omedelbart upphörande. Sådan uppsägning skall föregås av en minst en resultatlös skriftlig
erinran med tio (10) dagars tid för rättelse, om det kan ske.
3. Leverantörens åtaganden
För att få en effektiv anslutning och nöjda slutanvändare åtar sig Leverantören följande i
samband med anslutningen
anslutni
till Värmskog Fibernät:
a. Leverantören förlägger
rlägger optisk fiberkabel från angiven ingrävningspunkt vid tomtgräns i
tomrörskanalisation.
b. Leverantören ansvarar för håltagning, kabelskydd, genomföring och tätning av fiberkabeln i
yttervägg ovan mark.
c. Leverantören tillhandahåller och monterar aktiv utrustning, mediabox i anslutning till
håltagningen.
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4. Kundens åtaganden
För att få en effektiv anslutning och för att få nöjda slutanvändare åtar sig kunden följande i
samband med anslutningen till fibernätet:
a. Beställaren skall ansvara för att det vid meddelad leveranstidpunkt färdigställts schakt (30 – 40
cm djupt) mellan anvisad ingrävningspunkt och avsedd genomföring i byggnad.
b. Beställaren ansvarar själv för nedgrävning av tomrörskanalisation enligt instruktion från
leverantören. Kanalisationsmaterial tillhandhålls av leverantören.
c. Beställaren skall markera på byggnad var genomföring skall ske. Aktiv utrustning för
uppkoppling kommer att monteras i anslutning till håltagningen.
hå tagningen. Eluttag skall finnas inom en (1)
meter från den aktiva
tiva utrustningens placering.
d. Beställaren skall ge leverantören tillträde till mark och lokaler och tillse att arbetet inte hindras
på grund av blockerande möbler, ledningar eller dylikt samt även i övrigt vara leverantören
behjälplig med förberedelser inför arbetet med installationen.
e. Beställaren är skyldig att strömsätta mediaboxen vid leveransdatum.
f. Beställaren garanterar att beställningen
beställni
godkänts av samtliga fastighetens lagfarna ägare.
g.. Efter kontroll av leveransmöjlighet lämnar Leverantören leveransbekräftelse med besked om
leveranstidpunkt och ingrävningstidpunkt. Sedan Leverantören lämnat leveransbekräftelse är
beställningen bindande för parterna.
parterna
5. Kostnad och betalningsvillkor
I ersättning för fastighetens anslutning enligt detta
detta avtal erlägger Beställaren betalning mot
faktura en insats till Värmskog Fibernät med 20.000 kronor. Betalningsvillkor 30 dgr från
fakturadatum.

Beställaren medger efter uppkoppling att nätägaren får lämna uppgifter till tjänsteleverantörerna
tjänstele
i
marknadsföringsändamål
ndamål med till exempel erbjudanden om tjänster.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.
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……………………………………..
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