Fiberstaden AB

Bredbandsanslutning till Hudiksvalls stadsnät
Kontrakt privatperson

Mellan, å ena sidan, Fiberstaden AB, med organisationsnummer 556696-1305 och adress
Trädgårdsgatan 4, 824 80 Hudiksvall, (nedan kallat ”Fiberstaden”) samt, å andra sidan, nedan
angiven kund, (nedan kallad “Kunden”) har denna dag följande kontrakt upprättats.
Kunduppgifter
Namn

Personnummer

Telefon nr. dagtid

Telefon nr. kvällstid

Installationsadress

Postnummer, ort

Fastighetsbeteckning

E-post

Nuvarande adress/faktureringsadress:
Samma som ovan
Adress

□
Postnummer, ort

BAKGRUND
A.

B.

C.

Fiberstaden tillhandahåller anslutning till Hudiksvalls stadsnät (”Stadsnätet”). Kunden
äger en fastighet (eller tomträtt) som kan komma att anslutas till Stadsnätet. Genom
tillgång till Stadsnätet kan Kunden själv beställa de tjänster som tillhandahålls av olika
leverantörer i Stadsnätet; exempelvis bredband, telefoni och tv.
En förutsättning för att anslutning ska kunna installeras för Kunden är att tillräckligt
många kunder har beställt anslutning så att det är ekonomiskt försvarbart för
Fiberstaden att bygga ut Stadsnätet i det område som Kunden har sin fastighet. Först
när sådant beslut har fattats kan för Kundens fastighet närmaste punkt för anslutning
till Stadsnätet (”Överlämningspunkten”) och tiden för färdigställande bestämmas.
Överlämningspunkten kan vara i ett skåp ovan mark, i en brunn eller på annan av
Fiberstaden anvisad plats. Kunden ska själv gräva för anslutningen från
Överlämningspunkten till bostadsbyggnaden på fastigheten.
Genom detta kontrakt avtalar Fiberstaden och Kunden om att Fiberstaden ska
installera en anslutning till Stadsnätet för Kundens fastighet i enlighet med vad som
anges nedan.

SÅLUNDA HAR PARTERNA NU KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE
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1

Arbetets omfattning och arbetsordning

1.1

Bifogad handbok, se bilaga 1, (”Handboken”), beskriver installationen och utgör
avtalsinnehåll. Om uppgifter i detta kontrakt och Handboken strider mot varandra ska
uppgifterna i detta kontrakt äga företräde framför uppgifterna i Handboken. Arbetet
kommer att utföras i följande ordning.

1.2

Beslut om grävning fattas av Fiberstaden.

1.3

Fiberstaden underrättar Kunden skriftligen om placeringen av Överlämningspunkten
och att beslut om grävning har fattats.

1.4

Fiberstaden tillhandahåller Kunden kanalisation och sökband som Kunden gräver ned
mellan Överlämningspunkten och Kundens byggnad i enlighet med de instruktioner
som anges i Handboken.

1.5

Fiberstaden borrar för kanalisation in i byggnaden.

1.6

Fiberstaden levererar och monterar fibertermineringsbox och mediaomvandlare inne i
byggnaden.

1.7

Fiberstaden
ansluter
optisk
fiber
mellan
Överlämningspunkten
och
fibertermineringsbox samt mediaomvandlare. Dessutom aktiverar Fiberstaden
mediaomvandlare. Genom utförandet av dessa åtgärder är installationen att betrakta
som färdigställd. Där mediaomvandlare ska placeras ska det finnas tillräckligt
utrymme för placeringen.

1.8

Kunden återställer själv byggnad och mark efter installationen.

2

Tider

2.1

Detta kontrakt gäller under en tid av ett år efter att det undertecknats av båda parter
(”Avtalstiden”). Kunden förbinder sig att motta anslutning till sin fastighet inom
denna tid.

2.2

Leveranstiden är sex månader från det att beslut om grävning och bestämning av
Överlämningspunkten fattats av Fiberstaden och Kunden underrättats om detta.

2.3

Färdigställande inom Leveranstiden förutsätter att Kunden i rätt tid utfört de åtgärder
som åligger denne enligt detta kontrakt.

2.4

Vidare förutsätter färdigställande inom leveranstiden att väderförhållandena är tjänliga
för grävning. Exempel på väderförhållande som inte är att betrakta som tjänligt är när
det är tjäle i marken.

3

Anslutningsavgift

3.1

Avgiften för anslutningen till Stadsnätet är 16 000 kr inklusive moms.
(Kampanjpris 9 995 kr)
Avgiften betalas mot faktura, om ej annat är överenskommet, när anslutningen är
färdigställd i enlighet med vad som anges i punkten 1.7 ovan.
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4

Äganderätt m.m.

4.1

Fiberstaden har kvar äganderätten till mediaomvandlaren även efter monteringen.

4.2

Hudiksvalls Stadsnät äger kanalisationen fram till Kundens fastighetsgräns,
fastighetsägaren äger kanalisationen från fastighetsgränsen och på sin fastighet.

4.3

Fiberstaden har i vart fall rätt att vid varje tillfälle – även efter Avtalstidens utgång –
uppdatera programvaran som följer med anslutningen.

5

Villkor

5.1

Anslutning enligt detta kontrakt är villkorat av att Fiberstaden fattar beslut om
grävning för utbyggnad av Stadsnätet inom Avtalstiden. Om inte sådant beslut fattas
inom Avtalstiden upphör detta kontrakt att gälla. Om kontraktet upphör att gälla av
den orsaken ska inte någon av parterna utge skadestånd till den andre.

_________________________
Vänligen markera önskat betalningsalternativ och godkänn avtalsvillkor

Kampanjerbjudande – 9 995 kr inkl. moms
Erbjudandet är tidsbegränsat, gäller under perioden Fiberstadens entreprenörer finns kvar i området.

Betalning av hela beloppet, 9 995 kr inkl. moms

Delbetalning 298 kr/mån i 36 mån.

Faktura, 30 dagar

Totalkostnad 10 724 kr, därav ränta 729 kr (5 %).

Ordinarie anslutningsavgift – 16 000 kr inkl moms

Betalning av hela beloppet, 16 000 kr inkl. moms

Delbetalning 477 kr/mån i 36 månader

Faktura, 30 dagar

Totalkostnad 17 167 kr, därav ränta 1 167 kr (5 %).

Jag har tagit del av och godkänner Allmänna avtalsvillkor privatkund

Ort, datum

Ort, datum

Underskrift, Kund

Underskrift, Fiberstaden AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bia Larsson
Av detta avtal har två originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna.

