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Tjänsteavtal 
Detta avtal är upprättat mellan mig (nedan kallad Medlem) och Skredsviks Fiber Ekonomisk 
förening (nedan kallad Förening). 
 
Omfattning 
Föreningen ger Medlemmen tillgång till kommunikationsoperatören IP-Only:s tjänster genom 
fastighetsanslutningen.  Avtalsperioden är 48 månader från och med 2019-10-01. Tjänster 
levereras enligt avtal med Kommunikationsoperatören IP-Only. 

Alternativ 1  
Gruppanslutning med Com Hem 
Medlemmen väljer att ansluta sig till Föreningens tjänster och avtal med Föreningens 
tjänsteleverantör Com Hem. Detta tjänsteutbud innehåller bredband FiberLAN 250/100 Mbit, 
IP-telefoni och Digital-TV TiVo bas med f.n. ca. 20 kanaler, två digitalboxar varav en TiVo 
digitalbox. Syskonabonnemang och trådlös router ingår. Alternativ till Tivo-box är streaming-
box till en engångskostnad av 500SEK som faktureras av Com Hem. 
Medlem som önskar utöka sitt tjänsteutbud avtalar detta direkt med ComHem. 
 

Avtalsperiod 
Avtalsperioden är 48 månader från första tjänsteleveransdatum. Skriftlig uppsägning av avtalet 
kan ske tidigast efter 24 månader med tre (3) månaders uppsägningstid, kvartalsvis enligt 
blanketten ”Uppsägning av tjänsteavtal”. Avtalet får överlåtas till ny brukare av 
fiberanslutningen. 
 

Alternativ 2 
Öppen plattform 
Medlemmen har möjlighet att teckna individuellt avtal i den öppna tjänsteplattformen, enligt 
vald operatörs prislista och allmänna villkor. 
 

Avgifter 
Nätavgifter skall följa Föreningens kostnadsutveckling, i dagsläget 100 SEK/månad inkl. moms. 
Avgiften förskottsfaktureras av Föreningen kvartalsvis. Betalning skall ske sista februari, maj, 
augusti och november. 
 

Gruppanslutning med Com Hem 
Om Medlem väljer att ansluta sig till Föreningens gruppanslutningsavtal med Com Hem enligt 
alternativ 1, för bredband FiberLAN 250/100, IP-telefoni och Digital-TV, kommer avgiften att bli               
319 SEK/månad inkl moms. Avgiften förskottsfaktureras tillsammans med Föreningens 
nätavgift.  
 
Öppen plattform 
Om Medlem väljer att teckna individuella avtal med tjänsteleverantörer i den öppna 
tjänsteplattformen enligt alternativ 2, gäller de avgifter och allmänna villkor för respektive 
tjänsteleverantör. Avgifter faktureras av egen valda tjänsteleverantörer. Nätavgift enligt ovan 
faktureras av föreningen. 
 

Vid utebliven betalning skickas en (1) skriftlig påminnelse. Föreningen har även rätt att debitera 
påminnelseavgift på 60 SEK inkl. moms samt dröjsmålsränta med +9%.   

Efter en (1) påminnelse skall betalning vara föreningen tillhanda inom tio (10) arbetsdagar. Har 
betalning inte skett överlämnas fakturan till Inkasso och anslutningen stängs. Vid eventuell 
återanslutning skall förfallna fakturor vara betalda. Föreningen tar även ut en 
återanslutningsavgift på 750 SEK inkl. moms.  
 
Kostnaderna ovan gäller med reservation för leverantörers och myndigheters ändringar av skatter 
eller andra pålagor. 
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Ditt val: 

Jag väljer att ansluta mig till Föreningens gruppavtal med Com Hem enligt alternativ 1. Se 
avgifter. 

 
Jag väljer att teckna avtal med tjänsteleverantörer via den öppna tjänsteplattformen enligt 
alternativ 2. Se avgifter. 

 
 

Vänligen texta. 
 

Medlemsnummer/Anslutningsnummer (Finns i ditt anslutningsavtal) 

 
 

Förnamn  

 
 

Efternamn 

 
 

Fastighetsbeteckning 

 
 

Fastighetens adress 

 
 

Fastighetens postnummer och postort 

 
 

Faktureringsadress 

 
 

Fakturerings postnummer och ort 

 
 

Telefonnummer 

 
 

Mobilnummer 

 
 

E-postadress 

 
 

 
Jag har läst igenom avtalet och accepterar villkoren. 
Jag har tagit emot en mediaomvandlare Inteno XG6846. 
 

Datum Namnteckning 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


