Tjänsteavtal 2015-05-22

Hej!
Tjänsteavtal.
Fyll i det bifogade tjänsteavtalet och gör Ditt val. Tjänsteavtalet ska påskrivas och lämnas rätt
ifyllt utan tillägg eller strykningar till Magnus Hagberg, Hagtornsvägen 1.
Önskas egen kopia får den göras innan avtalet lämnas in.
OBS. ABSOLUT SENAST DEN 8/6 2015. OBS. INGEN YTTERLIGARE PÅMINNELSE
KOMMER ATT UTGÅ OBS
Om man inte lämnar in bifogade tjänsteavtal senast 2015-06-08 kan man inte välja Telias
bredbandstjänster, Då får varje medlem upphandla direkt med Telia. Prata gärna med era
grannar, så att inte någon är bortrest eller på annat sätt missar inlämningen.
I det kollektiva utbudet ingår bredband 100/100, TV-paket lagom samt bredbandstelefoni
med prisavtal mini. Här hittar du vad som ingår i prisavtal mini:
http://www.telia.se/privat/telefoni/tjanster
Det ingår 1 digitalbox samt router och telefoniadapter som tillhör föreningen och får inte tas
med vid flytt. Vilka kanaler som ingår i kanalpaket lagom hittar du här:
http://www.telia.se/privat/tv/tvpaket
Dessutom ingår tre norska kanaler. NRK1, NRK2, TV2 Norge

Köp till extra digitalboxar (dessa köps direkt via Telia)
Telia levererar TV-paketet lagom till max 5 TV per hushåll. Detta kostar inget extra men det
krävs en TV-box för varje TV. Man kan köpa till en box per hushåll till reducerat pris. Box 35 ord. pris. Har man Telias TV-box via ADSL kan man använda dessa om man önskar.
Priserna kan komma att ändras.
Arris 1113

399 kr ord. pris 949 kr
Arris 2853 Inspelningsbar digitalbox 1199 kr ord. pris 1799 kr
Titta gärna in på vår hemsida www.tnfef.se, som uppdateras kontinuerligt.

Mvh styrelsen

Tjänsteavtal 2015-05-22

Avtal avseende nyttjande av tjänster i Tanumshede Norra fiber Ekonomisk förenings
(TNFEF) fibernät.
Detta avtal berör aktivering och användning av fiberanslutning till TNFEFs tjänsteutbud. Ett
medgivande innebär att fiberanslutningen kopplas upp mot Telias bredbandstjänster. I detta ingår Telia
bredband 100/100, Tv från Telia kanalpaket Lagom samt tre norska kanaler och Telia telefoni.
Kostnad för detta är 339:- /mån. Därutöver kommer TNFEF att ta ut en månatlig avgift på 51:- , som
ska täcka kostnader för fakturering, försäkringar, serviceavgifter mm.
Detta avtal gäller i fem år från föreningens uppkopplingsdatum.

□ Fastighetsägare

Namn

Anslutningsadress

Adress:……………………………………………………………………………….
Postnr:………………….. Ort:……………………………………………………..
Hemtelefon

Fastighetsbeteckning

Fakturaadress
om annan än
anslutningsadress

Mobil

Adress:……………………………………………………………………………….
Postnr:………………….. Ort:……………………………………………………..

E-post

Läs igenom avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster i TNFEFs fibernät. Dessa
finns utlagda på www.tnfef.se Kryssa ditt val och skriv sedan under blanketten.
Ja, Jag/Vi väljer att ansluta mig/oss till Föreningens avtal med tjänsteleverantör för IP-telefoni,
TV och bredband.
Debitering: I dagsläget 390kr/månad inkl. moms förskottsfaktureras 4 gånger om året med 30
dagars betalningsföreläggande.
Jag/Vi väljer att min/vår fiberanslutning förblir vilande tills vidare.
Debitering: I dagsläget 400 kr/år inkl. moms förskottsfaktureras 1 gång om året med 30 dagars
betalningsföreläggande.

X_______________________________

_______________________________

Ort och Datum

Ort och Datum

X_______________________________

_______________________________

Abonnentens underskrift

TNFEF underskrift (firmatecknare)

X_______________________________

____________________________

Namnförtydligande

TNFEF underskrift (firmatecknare)

