
Sundsjö i Samverkan Ekonomisk förening  (”Sundsjö Fiber”)                               Organisationsnummer 769605-5115 

Avtal avseende Medlems nyttjande av tjänster i Föreningens fibernät 
 
Detta avtal är upprättat mellan ………………………………………………………. (nedan kallad medlemmen)  
och  Sundsjö i Samverkan Ekonomisk Förening (nedan kallad Föreningen) för anslutningen:  
 
Belägenhetsadress/Postadress: ……………………………………………………………………………………… 
 
Fastighetsbeteckning: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Kollektivt avtal 

 

 
Jag/Vi väljer att ansluta mig/oss till Föreningens kollektiva avtal med Telia. Debitering: se nedan  
under Avgifter 

Omfattning:  
Medlemmen väljer att ansluta sig till Föreningens tjänster enligt avtal med föreningens kollektiva avtal med tjäns-
televerantören  Telia för 3Play (Telia Bredbandstelefoni, Telia Digital-TV Grundutbud Lagom samt Telia Bredband 
och Fiber LAN 250/250/Mbit/sek) 
För tjänsten tillhandahållen utrustning tillhör föreningen. 
(Medlem som önskar utöka sitt tjänsteutbud avtalar detta direkt med Telia och får tilläggsfaktura från Telia på den 
utökade tjänsten.) 
Avtalsperiod:  
Detta avtal gäller i sex år från ikraftträdande av Föreningens avtal med Telia som tjänsteleverantör.2020. 
 Skriftlig uppsägning av avtalet kan ske med upp till 6 månaders uppsägningstid (gäller dock endast i undantags-
fall t.ex. vid ändrade levnadsförhållanden).  
I förekommande fall överlåts avtalet lämpligen till ny fastighetsägare efter att ha meddelat föreningen om överlå-
telsen. 
Avgifter: 
Din kostnad för 3Play, inkl. föreningens administrationsavgift är 390 kr/månad. Avgifterna förskottsfaktureras 30 
dagar före förfallodag och betalningsavierna kommer f.n från SVEA Ekonomi AB men kan ändras under avtalstiden. 
Vid utebliven betalning äger föreningen rätt att stänga anslutningen och återta tillhandahållen utrustning. 
 
Medlem förutsätts årligen betala beslutad årsavgift till föreningen, för närvarande 100 Kr 
Priserna ovan gäller med reservation för leverantörers och myndigheternas ändringar av skatter eller andra påla-
gor. 
Medlemmen ska följa de regler som har fastställts i anslutningsavtal för fastigheten.  
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Öppen Fiber 

 

 
Jag/Vi väljer Öppen Fiber.   
(Väljs Öppen Fiber svarar den tjänsteleverantör man anlitar, ur det utbud som Telia Öppen Fiber tillhan-
dahåller, för den tekniska utrustningen inomhus) 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Övergång 
Medlem som önskar övergång från föreningens ”kollektiva avtal” till öppen fiber skall kontakta föreningen för 
att få besked om kostnad och tidpunkt när det kan ske. Detsamma gäller vid övergång från öppen fiber till 
det kollektiva avtalet.  

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

Medlemmen Föreningen 

 - 

Ort och datum Ort och datum 

  

Underskrift Firmatecknare 

 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

  

Adress 

 

_______________________________________________ 

Postnummer, ort 

 

 

                                                                                                                                            Avtalsversion 2020-02-02   

Personnummer  

   


