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Beställningsblankett Fiberinstallation & Anslutning 
Anslutning till det fiberoptiska stamnätet 

 
 

 

 
 

Namn Personnummer 

Adress Telefon 

Postnummer Mobil 

Ort Email 

Fastighetsbeteckning  

 
 
 

Denna beställning gäller installation av fiber till fastigheten 
  

 
Härmed beställer jag installation samt anslutning till det fiberoptiska 
nätet. Jag gräver och återställer själv på min tomt samt förlägger ett 
tomrör avsett för fiber som kommer användas vid installationen. 
Kostnad för detta är 12 000 kronor. 
 

 
 

 

OBS! Lämna in beställningen senast den 28 oktober så ingår Internet 
100/100Mbit/s från Teknikbyrån under 12 månader. 

 
 
 
 
 

Datum och ort 

Underskrift 

Namnförtydligande 

  

Område : Svinningeudds tomtägareförening 
Senaste beställningsdatum : 2013-10-28 
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ALLMÄNNA VILLKOR 
 
 
 

1) Parter 
Leverantör: Teknikbyrån i Sverige AB 
556621-7203 
Smedbyvägen 8 
184 32 Åkersberga.  
Beställare: Fastighetsägare, enligt 
beställningsformulär. 

2) Avtalets omfattning 
Avtalet avser indragning och anslutning 
av optisk fiberkabel från Österåkers 
Stadsnäts anslutningspunkt till anvisad 
plats i fastigheten.  

3) Leverantörens åtagande 
a. Leverantören ansvarar för ev. 

håltagning,  kabelskydd, genomföring 
och tätning av genomföring i yttervägg. 
Leverantören ansvarar inte för icke 
synliga ledningar vid håltagning. 

b. I priset ingår det att leverantören 
monterar aktiv utrustning (kundenhet) i 
direkt anslutning till genomföring i 
fastigheten.  

4) Beställares åtaganden 
a. Beställaren garanterar att beställningen 

godkänts av samtliga fastighetens 
lagfarna ägare. 

b. Beställaren ansvarar för att det finns en 
fungerande kanalisation från tomtgräns 
till fastighet vid installationstillfället. 

 

c. Beställaren skall ge leverantören 
tillträde till mark och lokaler samt tillse 
att arbetet inte hindras på grund av 
blockerande möbler etc.

 

5) Betalning  
a. Betalning skall ske efter avslutad 

installation i fastighet. 

b. Kostnaden för fiberanslutningen är 
12 000 SEK. 

c. Leverantören förbehåller sig rätten att 
inte starta några tjänster tills dess full 
ersättning erhållits. 

d. Beställaren har möjlighet att ingå avtal 
med Swedbank/EnterCard gällande 
delbetalning av anslutningen. 
Möjlighet finns till delbetalning upp till 
60 månader.  

6) Personuppgifter 
Beställaren medger att personuppgifter 
lagras och administreras med automatisk 
databehandling, detta så att leverantören 
kan fullgöra och administrera sina 
skyldigheter enligt detta avtal. 

7) Övrigt 
a. Kundenheten kräver ström. Därför är 

det viktigt att det finns närliggande 
eluttag. 

b. Leverantören kan ej ta ansvar för priser 
och tjänster i nätet som tillhandahålls av 
andra aktörer. 


	Allmänna villkor

