
Tjänsteavtal

Medlems underskrift:  _____________________________________________________________________________

Namnförtydligande:  ______________________________________________________________________________

___________________________________________   _____________________________________________
Ort:  Datum:   

Jag är medveten om att Fiber Falbygden lagrar och behandlar mina personuppgifter i enlighet med GDPR. För ytterligare  information, se www.fiberfalbygden.se.  
Denna blankett tecknas ett exemplar per fiberanslutning och lämnas till din områdesansvarige.

Fiber Falbygden ek. för. 
Ordförande Christer Eliasson, Kvättak Backgården 1, 521 97  Vartofta   tel 0515-320 29   mobil 0708 – 93 22 24   e-post cieliasson@gmail.com

Detta avtal är upprättat mellan nedanstående medlem (nedan kallad ”med-
lem”) och Fiber Falbygden Ekonomisk Förening org.nr. 769624-3091 (nedan 
kallad ”föreningen”).

Medlem har tidigare ansökt om medlemskap i föreningen samt tecknat 
”Anslutningavtal” med föreningen vilket reglerar att fiber ska anslutas. Varje 
anslutning har ett unikt medlemsnummer för vilket detta avtal gäller.

Tjänsteavtalet avser reglera (ett av nedanstående alternativ)... 
1) ... de tjänster medlem tecknar via föreningen (Gruppavtal/Triple Play).
2) ... om  medlem på egen hand tecknar tjänster via www.zmarket.se. 
3)  ... om medlem som avstår från tjänster och ej avser att sätta igång 
sin fiberanslutning, s.k. passiv anslutning.

Samtliga priser är inklusive moms.

Mitt val
  Alt. 1: Jag vill teckna Gruppavtal/Triple Play med tjänster från Telia enligt nedan. Fakturering kvartalsvis av föreningen. 

 •  Internet: 250/100 MBit/s
 •  TV: Telia paket ”Lagom”, ca 25 kanaler (40 st inkl HD-kanaler) samt playtjänster på vissa kanaler (kanalerna kan ändras under avtalstiden).   
 Möjlighet finns att komplettera med fler kanaler och paket. Läs mer på www.telia.se/privat/erbjudanden/bredband-tv-paket-lagom. 
 •  Telefoni: exkl samtalskostnader.
 Månadsavgift: 249 kr/månad inkl moms t o m 2025-03-31.  Hårdvara som ingår: Wifi-router inkl telefoni, TV-box, fjärrkontroll.
 Startavgift: 0 kr.  (Vid efteranslutning under avtalsperioden betalar medlem ordinarie pris på hårdvara, i dagsläget ca 2 500 kr).

 Fakturering/kvartal:         pappersfaktura via post       e-faktura (efter att denna tjänsten görs tillgänglig i vårt fakturasystem)

  Alt. 2: Jag avstår Triple Play och vill själv teckna separata tjänster på www.zmarket.se
 Vårt fibernät är ett s.k. Öppet Nät, där medlemmarna fritt kan välja olika tjänsteleverantörer på kommunikationsoperatörens portal:    
 www.zmarket.se. Välj enbart Internet, TV och/eller telefoni enligt de erbjudanden, kostnader och bindningstider som anges. Avtal ingås    
 mellan medlemmen och tjänsteleverantören. Föreningen fakturerar medlemmen enbart tidigare överenskomna nätavgifter och medlemsavgifter.

  Alt. 3: Passiv anslutning – jag vill inte aktivera min fiberanslutning än!
 Om du valt att förbereda din fastighet med fiberanslutning men inte avser att nyttja den ännu, ska du inte teckna några tjänsteavtal.    
 Anslutningen kommer tills vidare vara ”passiv”. En senare aktivering kostar ca 2 500 kr inkl moms i startavgift inkl mediaomvandlare. En passiv   
 anslutning betalar bara följande föreningsavgifter: a) Medlemsavgift och b) Nätavgift ”avskrivning” , men ej c) Nätavgift ”drift”. 

9 september 2019, 5:11 em

Fyll i ditt medlemsnummer: 

(se tidigare faktura från föreningen):

Utifrån information på denna blankett och följande sida med avtalsvillkor, gör jag följande val avseende tjänster (kryssa 
i ETT alternativ):



Bilaga: Avtalsvillkor

Fiber Falbygden ek. för. 
Ordförande Christer Eliasson, Kvättak Backgården 1, 521 97  Vartofta   tel 0515-320 29   mobil 0708 – 93 22 24   e-post cieliasson@gmail.com

AVTALSTID OCH INLÄMNING

Om medlem väljer alternativ 1: Gruppavtal/Triple Play enligt nedan, gäller 
detta avtal fram till 2025-03-31. Föreningen behöver få in signerat avtal från 
samtliga medlemmar, oavsett vilket av alternativen 1, 2 och 3 som medlemmen 
väljer.

Medlem säkerställer att avtalet anger medlemsnummer, är signerat av antagen 
medlem och lämnas senast 2018-08-15 till områdesansvarige (namn och 
kontaktuppgifter finns på www.fiberfalbygden.se). 

OMFATTNING OCH INNEHÅLL

Föreningen ger medlem tillgång till kommunikationsoperatören Zitius hela utbud 
av tjänsteleverantörer och deras tjänster via beställningsportalen  
www.zmarket.se. Föreningen ger också medlem möjlighet att köpa ett 
standardiserat tjänsteutbud som föreningen tecknat som ett gruppavtal med 
Telia. Detta ger medlemmarna i Fiber Falbygden ek. för. grupprabatt. Vid val 
av detta gruppavtal faktureras medlem direkt av föreningen för de ingående 
tjänsterna i gruppavtalet.

Tilläggstjänster med Telia utöver gruppavtalet kan ändå tecknas. Dessa faktureras 
då till medlemmen direkt och inte via föreningen.

Senare tillkommande medlemmar till gruppavtalet efter 2018-08-15 betalar all 
ingående hårdvara (router, TV-box, fjärrkontroll) till det pris som gäller vid aktuell 
tid, i dagsläget ca 2 500 kr.

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR

Medlem betalar de förenings- och nätavgifter som anges i föreningens stadgar 
och som beslutas av styrelse och föreningsstämma. Medlem med ”passiv 
anslutning” enligt alternativ 3, behöver ej betala ”Nätavgift drift”. 

Fiberanslutning av fastighet och start av tjänsteleverans för tillkommande 
medlemmar eller tillkommande i gruppavtalet sker löpande i den takt det 
är möjligt under avtalstiden, normalt en gång per år eller då minst fem 
tillkommande avtal har tecknats.

ALTERNATIV 1 – GRUPPAVTAL, S.K. TRIPLE PLAY

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Telia om ett baspaket innehållande 
tre grundtjänster:
• Bredband 250/100 MBit/s
• TV-paket Telia Lagom
• Fast Telefoni 

Totalkostnaden för detta paket är 249 kronor inkl moms per månad under 
hela avtalstiden och faktureras av föreningen kvartalsvis. Startavgiften är  
0 kronor. Ingående kanaler i Triple Play-paketet kan under avtalstiden öka 
och minska i antal. Avtalstiden löper fram till 2025-03-31. Avtalet kan inte 
sägas upp under avtalstiden och ska vid fastighetsförsäljning överlåtas till nästa 
ägare som då ska inträda i avtalet och samtidigt bli medlem i föreningen enligt 
stadgarna. Vid fastighetsförsäljning räknas mediaomvandlare, router, digitalbox 
och fjärrkontroll som ett fastighetstillbehör och ska lämnas kvar i huset.

Rörliga kostnader för telefoni och eventuella tilläggstjänster faktureras direkt till 
medlem av Telia.

Tänk på att den person i hushållet som står för eventuella avtal med Telia idag 
måste vara den som ”aktiverar” gruppavtalet för att underlätta omläggning av 
abonnemang.

Notera att nybeställning av gruppavtal (efter 2018-08-15) normalt bara kan 
aktiveras en gång per år. 

ALTERNATIV 2 – MEDLEM TECKNAR EGNA TJÄNSTER VIA ZMARKET.SE

Medlem tecknar avtal direkt med någon av tjänsteleverantörerna på  
www.zmarket.se. Avgifter för de valda tjänsterna faktureras direkt av den 
valda tjänsteleverantören till medlem med tjänsteleverantörens angivna 
betalningsvillkor.

Vid fastighetsförsäljning ska mediaomvandlaren lämnas kvar i huset.

ALTERNATIV 3 – INGA TJÄNSTER/PASSIV ANSLUTNING

Medlem har i ”anslutningsavtalet” valt ”passiv anslutning”. Vid senare aktivering 
betalar medlem de kostnader som uppkommer (för närvarande ca 2 500 kr 
för mediaomvandlare samt ev tillkommande kostnader för inkoppling) till 
föreningen.

BETALNINGSVILLKOR

Avgifter för gruppavtal enligt detta ”Tjänsteavtal” faktureras kvartalsvis i 
förskott och ska betalas enligt de betalningsvillkor som framgår av fakturan från 
föreningen.

Vid utebliven betalning utgår en fakturapåminnelse med en påminnelseavgift 
på 60 kronor. Vid utebliven betalning efter fakturapåminnelse utgår också 
dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Vid obetald faktura, trots fakturapåminnelse från föreningen, lämnas fordran för 
indrivning. Föreningen äger då även rätt att avaktivera anslutningen. Nätavgift 
och kostnad för gruppavtal faktureras även för tid då anslutningen är avaktiverad. 
Vid återaktivering efter slutbetald skuld utgår en extra avgift om 500 kronor.

För tjänster utöver gruppavtalet och som beställs direkt från respektive 
tjänsteleverantör, gäller de betalningsvillkor som anges för beställd tjänst.

VID FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Vid eventuell fastighetsförsäljning ska säljaren informera ny ägare före 
köpehandlingar undertecknas om att fastigheten är ansluten till Fiber Falbygdens 
fibernät och att fastigheten i förekommande fall är ansluten till ett gruppavtal 
med bindningstid enligt ovan.

Därvid ska såväl ”medlemskap”, ”anslutningsavtal” som detta ”tjänsteavtal” 
(om Gruppanslutning enligt alt 1 är tecknat) överlåtas på ny ägare som därmed 
övertar betalningsansvar enligt de villkor som anges i avtalet.

Om ingen överlåtelse till ny ägare sker äger föreningen rätt att fakturera den 
tidigare medlemmen (säljaren) kostnaden för gruppavtalet fram till avtalets sista 
giltighetsdatum.
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