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Avtal Borlänge Stadsnät - Yttermora 201~~E ..ge nergl

Namn:

Gatuadress:

Postnummer: Ort:

Telefon: ..................................................... Mobil: .

E-post:

Personnummer: Kundnummer:

Fastighetshetsbeteckning: .

Stadsnätsavgift: D AIt.1 Bas 10- 150 kr/mån (Internet och telefoni upp till 10Mbps)

D AIt.2 Plus 10- 195 kr/mån (TV, Internet och telefoni upp till 10Mbps)

D AIt.3 Bas 80 - 175 kr/mån (Internet och telefoni upp till 80 Mbps)

D AltA Plus 80 - 220 kr/mån (TV, Internet och telefoni upp till 80 Mbps)

Anslutningsavgift alt1: D 14500 kr

ROT -avdrag*: D 2250 kr

Anslutningsavgift alt2: D 432 kr/mån, 36 månader

Anslutningsavgift alt3: D 276 kr/mån, 48 månader

Håltagning yttervägg: D 1 250 kr

Grävning+håltagning: D 5500 kr (Avser grävning i jord på egen tomt, gäller ej asfalt, sten etc.)

Mer information om bredbandsanslutning, se baksidan.

Pris: Samtliga priser är ink!. moms. Tjänsteleverantörernas avgifter tillkommer.
* ROT-avdrag: Ange namn och personnummer på den som begär ROT-avdrag på baksidan.

ROT-avdrag kan EJ kombineras med delbetalning.

Telefonnummer till Borlänge Stadsnät
Telefonnummer till support:

0243-73011
se resp. tjänsteleverantör för internet, telefoni och TV

Detta avtal är bindande först när Borlänge Stadsnät undertecknat avtalet och tillställt kunden ett
undertecknat exemplar. Jag förbinder mig att följa gällande villkor för anslutningen Borlänge Stadsnät.

Ort och datum
Borlänge den .
AB BORLÄNGE ENERGI Stadsnät

Kundens namnteckning

~.



•

-

Anslutningsbeskrivning:

• Anslutning kan köpas av villaägare som vill ansluta privatfastighet i Yttermora till Borlänge
Stadsnät, under förutsättning att stadsnätet byggs ut i området. Minst 50% av fastighetsägarna i
området ska teckna avtal för att utbyggnad ska garanteras.

• Villaägaren bekostar själv ev grävning och intag av tomslang i villan. I vissa fall finns tomslang
redan nergrävd och indragen i villan.

• Engångs- och månadsavgiften är fast, inga ytterligare kostnader för anslutning till stads nätet
tillkommer. I priset ingår

Indragning av fiber i bef tomslang.
Mediakonverter, s.k. Customer Premise Equipment (CPE) som placeras mot yttervägg så
nära som möjligt där fibern kommer in. Skulle fibern komma in i ett olämpligt rum, t ex bastu
så drar vi till angränsat rum. All annan dragning i fastigheten samt om borrning erfordras
ombesörjs och bekostas detta av kund även om fel skulle uppstå.

• Internetaccessen, TV och/eller ip-telefoni är beroende av, vad den tjänsteleverantör garanterar i
respektive avtal kund tecknat med tjänsteleverantören.

• Säkerhet i form av brandvägg, virusskydd e.d. ombesörjes alltid av kund.
• Endast den i hushållet som står för elabonnemanget kan teckna detta avtal.
• Löpande information om Borlänge Stads nät finns på: www.borlangestadsnat.se
• Felanmälan görs till den tjänsteleverantör som kund tecknat avtal med för tjänsterna internet,

telefoni- och/eller TV.
• Beställning av tjänster kan göras till respektive tjänsteleverantör. För priser på internet, telefoni

och TV rekommenderas kund att kontakta resp tjänsteleverantör.På Stadsnätswebben finns
aktuella priser och utbud: www.borlangestadsnat.se

SLABas
Ingår i normal nätanslutning
Tillgänglighet 99,5 %, vardagar 07.00-17.00
Felanmälan Dygnet runt, alla dagar.
Servicefönster Måndagar kl 03.00-06.00
Felsökning Påbörjas inom 4 timmar arbetsdagar 07:00-17:00.

Ansökan om ROT-avdrag:

Namn:

Personnummer: .

Fastighetshetsbeteckning: .

OBS. Endast fastighetsägare kan göra ROT -avdrag .


