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Omfattning Telia gruppavtal: 
Föreningen ger tillgång till föreningens tjänster, Telia Fastighetsanslutning i fem år från det att tjänsterna levereras 
enligt avtal med Telia. Delägaren väljer att ansluta sig till Föreningens tjänster enligt avtal med föreningens 
tjänsteleverantör Telia för Telia Bredbanstelefoni, Telia Digital-TV grundutbud Lagom samt Telia Bredband Fiberlan. 
Delägare som önskar utöka sitt tjänsteutbud avtalar detta direkt med Telia. 
 

Avtalsperiod Telia gruppavtal: 
Detta avtal gäller i fem år ifrån Föreningens uppkopplingsdatum. Skriftlig uppsägning av avtalet kan ske med 
24 månaders uppsägningstid. Avtalet får överlåtas till ny brukare/fastighetsägare av fiberanslutningen. 
 

Avgifter: 
Nätavgifter skall följa föreningens kostnadsutveckling, i dagsläget 1132 kr/år inkl. moms. 
Efteranslutning till TELIA gruppanslutning: Detta kan ske 2 ggr/år, månadskostnad som nedan, kostnad för hårdvara 
tillkommer. Delägaren ska följa de avtalsregler som föreningen har fastställts i det anslutningsavtal som denne slutit 
med föreningen. Kostnaderna nedan gäller med reservation för leverantörers och myndigheternas ändringar av skatter 
eller andra pålagor. 
Vid aktivering av passiv anslutning eller ny anslutning tillkommer det en kostnad för aktivering och hårdvara. 
 

Avtal avseende tjänster i Föreningens fibernät 

 
 Jag väljer att ansluta mig till Föreningens gruppavtal med TELIA som tjänsteleverantör för IP-telefoni, TV och 

bredband. 
1300 kr/kvartal inkl. moms förskottsfaktureras 4 gånger om året med 30 dagars betalningsföreläggande. 
Nätavgift: I dagsläget 283 kr/kvartal är inkluderad i ovanstående pris. 
 

 
 Jag avser att välja öppen fiber via zmarket (tidigare qmarket). Se portalen zmarket.se för avtalsvillkor. 

Nätavgift: I dagsläget 1132 kr/år inkl. moms förskottsfaktureras 1 gång om året med 30 dagars 
betalningsföreläggande 
 

 
 Jag väljer passiv anslutning och väntar med att få tillgång till tjänster via fiberanslutningen tills jag är i behov 

av dessa. 
Nätavgift: I dagsläget 1132 kr/år inkl. moms förskottsfaktureras 1 gång om året med 30 dagars 
betalningsföreläggande. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

Delägaren  

  

Ort och datum  

  

Underskrift  

  

Namnförtydligande  

  

Adress Postnummer och ort 

  

Personnummer Fastighetsbeteckning 

 
Tjänsteavtalet skrivs på, skannas och skickas till info@brastadfiber.se. Alternativt så kan avtalet skickas med post. 
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