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Avtal om anslutning till nätverkstjänster  
Detta avtal är upprättat mellan nedanstående medlem (nedan kallad Medlemmen) och 
Fiberföreningen i Mollaryd, Molla & Vesene Ekonomiska förening, org.nr 769626-1465 
(nedan kallad Föreningen). 
Föreningen har upprättat avtal med Telia som kommunikationsoperatör (nedan kallad KO) för 
distribution av tjänster i nätet. Detta avtal avser reglera de tjänster Medlemmen tecknar via 
Föreningen (nedan kallade Gruppavtal eller Öppen fiber).  
Villkor finns på sid 2. 
 

□ 
Jag accepterar Gruppavtalet med Telia, med möjlighet att komplettera utbudet direkt med Telia.  

• Månadsavgift - 299 kr/månad inkl. moms 

• Hårdvara  - Mediaomvandlare, Router med Wifi-funktion, Digital-TV-box  
• Tjänster - Bredband 250/250 Mbit/s, TV-kanalpaket Lagom och Telias playtjänster 

□ 
Jag väljer Öppen fiber och väljer tjänster helt själv utifrån Telias Öppna fiber-katalog på Telia.se 

 
Fastighetsbeteckning    

Fastighetsadress  
  

 

Postort  
  

Postnr  
  

Förnamn   Efternamn   

Personnummer / Org.nr   Kontakttelefon  

Epost-adress 

Fakturaadress (om annan än anslutande fastighets adress)  
  

 

Postort  
  

Postnr  

Faktura och betalning  

□ Faktura via e-post  □ E-faktura** □ Faktura via brev (porto tillkommer)  

 Styrelsemedlem Föreningen:  

  

 
Ort och Datum  Underskrift  Namnförtydligande  
  
Medlem/Fastighetsägaren:  

  

 
Ort och Datum  Underskrift  Namnförtydligande  
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Nätavgift 
Alla aktiva anslutningar oavsett avtal hos KO debiteras med 100 kr/mån inkl. moms enligt årsstämmans beslut. 

 

Grundförutsättningar Gruppavtal 
Kostnaden för Gruppavtal är 299 kronor per månad under hela avtalstiden och faktureras av Föreningen.   
Ingående kanaler i Telias TV - paket Lagom kan komma att ändras under avtalstiden. Avtalstiden är 5 år räknat 
från Telias aktivering.   
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 aktivera Gruppavtalet för 
att underlätta omläggning av abonnemang, behövs inte om man redan har Gruppavtal idag.  

  

Teckningstid Gruppavtal 
Avtalet kan tecknas fram till 2022-10-20  
Ändring mellan Gruppavtal och Öppen fiber sker vid nästa ordinarie Avstämningdag* med Telia (sker 2 ggr per 
år), kan ändras 1 ggr per år / fastighet kostnadsfritt.  

  

Betalningsvillkor  
Avgifter för föreningen oavsett avtal med KO faktureras i förskott och ska betalas enligt de betalningsvillkor som 
framgår av fakturan från Föreningen. Vid utebliven betalning utgår en fakturapåminnelse om utebliven betalning 
och en påminnelseavgift på 60 kronor. Vid utebliven betalning efter fakturapåminnelse utgår också 
dröjsmålsränta enligt räntelagen. Efter två påminnelser skickas ärendet till inkasso, kostnader för inkasso och ev. 
kronofogdemyndighet debiteras också den aktuella medlemmen. 
  
Vid obetald faktura, trots fakturapåminnelse från Föreningen, äger Föreningen rätt att avaktivera anslutningen. 
Gruppavtal och Nätavgift faktureras även för tid då anslutningen är avaktiverad. Vid återaktivering efter 
slutbetald skuld utgår en avgift om 500 kronor.   
  
För tjänster utöver Gruppavtalet beställda direkt av Telia gäller de betalningsvillkor som anges för de tjänsterna.  

  

Vid fastighetsförsäljning   
Vid eventuell fastighetsförsäljning ska säljaren informera ny ägare före köpehandlingar undertecknas om att 
fastigheten är ansluten till Föreningen och att Fastigheten i förekommande fall är ansluten till ett Gruppavtal med 
bindningstid. Säljaren ska överlåta sin andel i föreningen vid försäljning till köparen, alt. begära utträde. Villkor 
framgår i Föreningens stadgar (§7-9), i anslutningsavtalet (punkt 3) och markupplåtelseavtalet (§11) Detta avtal 
ska överlåtas till nya ägare. Om Gruppavtal är tecknat för Fastigheten är medlem bunden i viss tid enligt detta 
avtal. Har ingen överlåtelse skett till ny ägare äger Föreningen rätt att fakturera medlemmen (säljaren) kostnaden 
för Gruppavtal månatligen fram tills uppsägning skett (se Uppsägning i förtid ovan) eller tills överlåtelse skett.  
Vid fastighetsförsäljning räknas Mediaomvandlare, Router, Digital-Tv-box och Fjärrkontroll som ett 
fastighetstillbehör och ska lämnas kvar i huset.  

  
*Avstämningsdag är de dagar på året då Föreningen och Telia öppnar upp för ändringar i Gruppavtal  
**För e-faktura måste man först lägga till e-mottagare hos sin bank, skall kunna göras via internet. 
  
Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna.  
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