Husnummer:
(fyll i)

Avtal om innehållstjänster i föreningens fibernät
Miklagårds samfällighetsförening (716417-3275) och nedanstående medlem eller
medlemmar i föreningen träffar följande avtal om innehållstjänster i föreningens
fibernät.
Bakgrund
En av föreningens gemensamhetsanläggningar är ett fibernät. I enlighet med beslutet
på årsmötet den 31 maj 2020 har föreningen tecknat ett avtal med Telia som innebär
att föreningen binder sig till Telias nät i fem år och att den som vill kan antingen köpa
tjänster i Telias öppna fibernät eller ansluta sig till ett gruppavtal för tv och internet. I
detta avtal gör medlemmen ett val att ansluta sig till gruppavtalet eller att stå utanför.
Jag (vi) väljer följande alternativ





JA - jag (vi) vill ingå i det nya gruppavtalet
•

Jag (vi) vill ansluta mig (oss) till det gruppavtal föreningen tecknat med
Telia. Gruppavtalet innehåller bl.a. bredband 250/250 och Telias kanalpaket
Lagom, se vidare http://media.miklagards.se/Broschyr-nytt-fiberavtal.pdf.

•

Gruppavtalet kostar 189 kr/månad/hus. Tjänsterna levereras av Telia och
faktureras via föreningen till mig (oss) en gång per halvår. Betalning sker i
förskott i samband med föreningsavgiftens förfallodagar.

•

Telia tillhandahåller två digitalboxar och en router och installerar detta
kostnadsfritt.

•

Om jag (vi) vill ha mer utrustning, t.ex. fler boxar eller en trådlös lösning,
betalar jag (vi) det själv.

NEJ - jag (vi) vill stå utanför det nya gruppavtalet
•

Jag (vi) vill inte ha några innehållstjänster via föreningens gruppavtal. Jag
(vi) kan välja att inte ha tv eller internet via fiber eller att själva köpa tjänster
i Telias öppna fibernät (mer information om leverantörer m.m. finns här
http://media.miklagards.se/Info-Öppen-Fiber.pdf).

•

Tjänster jag (vi) köper själva faktureras direkt från den leverantör jag (vi)
anlitar. Föreningen ger ingen support för de innehållstjänster jag (vi) köper
själv.
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Avtalets giltighetstid
Den som anslutit sig till gruppavtalet (svarat JA ovan) kan gå ur gruppavtalet i
samband med faktureringstidpunkten varje halvår. Han eller hon ska då skriftligen
meddela föreningen senast en månad innan faktureringstidpunkten. Medlemmen
övergår då till att kunna köpa tjänster i Telias öppna fibernät, men kan i stället välja
att inte alls ha tv eller internet alls genom fibernätet.

Ägarbyte
Vid ägarbyte fortsätter avtalet att gälla. Tjänsterna komma då att fortsätta att
levereras till fastigheten, men faktureras den tidigare medlemmen. Medlemmen och
den nya ägaren kan (och bör) avtala att den nya ägaren tar över avtalet. Detta ska i
så fall meddelas skriftligen till föreningen av medlemmen och den nya ägaren.
Eventuell avräkning av avgift som betalats i förskott görs mellan medlemmen och den
nya ägaren.

Obetald avgift
Föreningen har rätt att säga upp avtalet med en månads varsel om avgiften inte
betalas.
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