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Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar mellan mig (nedan kallad Abonnent) och
Stenrike Fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-8058 (nedan kallad Stenrike
Fiber). Som medlem väljer jag något av tre (3) nedanstående alternativ gällande tjänster i
föreningens fibernät.
Omfattning och innehåll
Stenrike Fiber har förhandlat fram två stycken gruppavtal, där man som medlem kan välja att
abonnera på något av dem. En mer detaljerad beskrivning av tjänsterna i avtalen återfinns i
broschyren Fibernät - och sen då?. Foldern finns även att läsa på hemsidan (www.stenrikefiber.se).
Det är även möjligt att välja att inte utnyttja något grupperbjudande. Abonnenten måste vara
medlem i Stenrike Fiber, så länge man abonnerar på tjänster via gruppavtalen. Samtliga i detta
avtal beskrivna avgifter gäller under förutsättning att nuvarande skatte- och avgiftsläge är
oförändrat. Alla belopp anges inklusive moms.
Alternativ 1: Gruppavtal – "Triple-Play"; Bredband, TV och Telefoni via ComHem
Stenrike Fiber har tecknat gruppavtal med tjänsteleverantören ComHem.
Avtalet innehåller följande produkter och tjänster:
•
•
•

Bredband 100/10 Mbit/s samt router med trådlöst nätverk
IP-telefoni
Ett Basutbud av TV-kanaler inklusive HD-TV box

Avtalen gäller under förutsättning att minst 100 medlemmar abonnerar på tjänsten.
Avtalsperiod
Avtalstiden för gruppavtalet löper på i tre (3) år räknat från startdatum. All eventuell support
gällande abonnemangstjänsten sköts av ComHem. Skriftlig uppsägning kan ske efter 24 månader
och då med tre (3) månaders uppsägningstid. Avtalet får överlåtas till ny brukare av
fiberanslutningen men föreningen måste då involveras. Önskar medlemmen ytterligare tjänster
avtalas detta direkt med ComHem eller annan tjänsteleverantör i den öppna fiberplattformen.
Anslutning till ComHems gruppavtal kan ske endast vid kvartalsskifte och måste ske senast 45
dagar före kvartalsstart. Observera att föreningen behöver ca 2 veckors framförhållning, varför
anmälan till föreningen måste få in tjänsteavtalet ca 60 dagar före kvartalsstart.
Kostnad
Kostnaden för gruppavtalet är 299 kr per månad i abonnemangsavgift (fast avgift). Ingen
startavgift utgår. Avgiften faktureras kvartalsvis i förskott tillsammans med föreningens fakturaoch administrationskostnader. Rörliga kostnader för telefon samt eventuella tillval faktureras
direkt från ComHem.
Tillval
Eventuella tillval görs via ComHems kundtjänst.
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Alternativ 2: Gruppavtal – Bredband med IP-Telefoni som tillvalsmöjlighet via Bredbandsson
Stenrike Fiber har tecknat gruppavtal med tjänsteleverantören Bredbandsson.
Avtalet innehåller följande produkter och tjänster:
•
•
•

Bredband 100/10 Mbit/s
IP-telefoni som tillval
Router med trådlöst nätverk som tillval

Avtalen gäller under förutsättning att minst 50 medlemmar abonnerar på tjänsten.
Avtalsperiod
Avtalstiden för gruppavtalet löper på i ett (1) år räknat från startdatum. All eventuell support
gällande abonnemangstjänsten sköts av Bredbandsson. Abonnenten väljer fritt om alla eller bara
delar av ingående tjänster ska användas. Skriftlig uppsägning kan ske efter 9 månader och då med
tre (3) månaders uppsägningstid. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget. Avtalet
får överlåtas till ny brukare av fiberanslutningen men föreningen måste då involveras. Önskar
medlemmen ytterligare tjänster avtalas detta direkt med Bredbandsson eller annan
tjänsteleverantör i den öppna fiberplattformen.
Kostnad
Kostnaden för gruppavtalet är 150 kr per månad i abonnemangsavgift (fast avgift). Ingen
startavgift utgår. Månadskostnaden minskar med 5 kr per tillkommande 50 abonnenter. Lägsta
månadskostnad är dock 125 kr. Avgiften faktureras direkt från Bredbandsson tillsammans med
eventuella rörliga kostnader för telefon och andra tillval. Stenrike Fiber är här enbart förmedlare av
gruppavtalet och tar inte del i de ekonomiska transaktionerna. Föreningen kommer därför enbart
att fakturera administrationsavgiften på 75 kr/kvartal.
Tillval
Eventuella tillval görs via blankett som du får hemskickad från Bredbandsson
Alternativ 3: Avstår
Du kan välja att inte ansluta dig till något av gruppavtalen. Du kan då själv beställa tjänster från
någon av leverantörerna under "Öppen Fiber", utnyttja möjligheten till korttidsabonnemang eller
helt avstå från nättjänster. Vill du kvarstå i Stenrike Fiber betalar du enbart årsavgiften, vilken i år
(2016) är 200 kr/år.
Betalningsvillkor för gruppavtalen.
För samtliga ovan beskrivna avgifter skall betalning ske senast 30 dagar efter fakturadatum om inte
annat anges på fakturan. Fakturering sker normalt kvartalsvis. Vid utebliven betalning skickas en
påminnelse efter 14 dagar, vid behov skickas ytterligare en påminnelse. Föreningen debiterar en
påminnelseavgift om 50 kr per påminnelse, samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid obetald
räkning trots två (2) påminnelser äger föreningen rätt att lämna över ärendet till inkasso. Övriga
avgifter – såsom tillval och rörliga kostnader – betalas till vald tjänsteleverantör.
Föreningens administrationsavgifter uppskattas för första året vara 75 kr/kvartal. För fakturor som
skickas via brevpost tillkommer även en faktureringsavgift.
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Avtalsvillkor för abonnemang på nättjänster via av Stenrike Fiber ekonomisk förening tecknade gruppavtal.
Avtalets geografiska giltighet

Vid utebliven betalning har Stenrike Fiber rätt att av abonnent,
förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt Räntelagen
Avtalet gäller i det fibernät i och runt Hamburgsund, som på
(1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen, och
initiativ av Stenrike Fiber ekonomisk förening byggts och ägs av IPersättning för kostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för
Only Networks AB, org.nr 556597-6122, (”IPN”).
inkassokostnader m.m. (inkassoersättningslagen) som är förenade
med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig
Parter
Stenrike Fiber ekonomisk förening, org. nr 799624-8058, nedan betalningspåminnelse samt kostnad för verkställighet av
betalnings- eller annan förpliktelse. Vid utebliven betalning
kallat Stenrike Fiber.
senare än 30 dagar efter fakturans förfallodag har Stenrike Fiber
Abonnent - Medlem i Stenrike Fiber som abonnerar på de
rätt att lämna ärendet till indrivning.
tjänster, för vilka Stenrike Fiber tecknat gruppavtal med
tjänsteleverantör. Abonnent kan vara fysisk eller juridisk person. Om abonnent försummar sina skyldigheter enligt avtalet får
Stenrike Fiber frånkoppla abonnentens anslutning till nätet.
Tjänsteleverantör - Företag som i fibernätet leverera tjänster,
Frånkoppling får även göras om abonnent åsidosätter sina
direkt alternativt som underleverantör och med vilket Stenrike
skyldigheter gentemot tjänsteleverantör som levererar tjänst till
Fiber tecknat gruppavtal.
abonnenten över nätet. Återuppkoppling sker först då abonnent
uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt ersättning
Syfte Detta avtal reglerar villkoren för utnyttjande av de
för Stenrike Fiber och tjänsteleverantörens kostnader som
fibertjänster, för vilka Stenrike Fiber tecknat gruppavtal med
föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling erlagts.
tjänsteleverantör.
Om försummelsen avser bristande betalning kan säkerhet för
Avtalsparter Dessa villkor gäller endast det avtal som sluts mellan fortsatt leverans komma att begäras.
abonnent och Stenrike Fiber Fiberförening. Avtalet gäller inte för
Överlåtelse Detta avtal kan överlåtas till annan abonnent för den
fler än en anslutningspunkt. Om abonnent innehar fler än en
anslutningspunkt krävs separata avtal. Om medlem upplåter sin fastighet detta avtal är tecknat. Fastighetsägaren ska informera
anslutning till annan abonnent bör dessa parter sluta ett separat nytillträdd ägare av fastigheten om skyldighet att inträda i detta
avtal, samt meddela detta till Stenrike Fiber. En sådan överlåtelse avtal. Vägrar ny fastighetsägare att inträda i avtalet är den
överlåtande abonnenten skyldig att betala avgifterna enligt detta
för nyttjande av anslutningspunkt fråntar dock inte medlems
ansvar gällande detta avtal. Utnyttjande av gruppavtalens tjänster avtal under återstående avtalstid. Om särskilda skäl (ex. brand)
finns kan styrelsen bevilja befrielse från avtalet.
förutsätter medlemskap i Stenrike Fiber.
Stenrike Fiber har alltid rätt att utan andra parters medgivande
Tjänster Tjänsteutbudet via gruppavtal regleras av avtal mellan överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annat
Stenrike Fiber och tjänsteleverantör. Föreningen debiterar de
juridiskt bolag.
kollektiva tjänsterna plus administrations- & faktureringskostnader direkt till abonnent. Samtalskostnad för IP-telefoni
Friskrivning Stenrike Fiber ansvarar ej för olägenhet, skada eller
debiteras till kund direkt av tjänsteleverantör. Abonnent kan
intrång som tillfogas av tredje man.
beställa tilläggstjänster direkt hos tjänsteleverantör eller på plats Ersättning utgår ej för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad
denne anvisar.
produktion, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller
Avtalsperiod Gruppavtal 1 är för föreningen bundet i 36 månader. utebliven nytta av nätet. Stenrike Fiber skall inte heller kunna
Gruppavtal 2 är bundet i 12 månader. Därefter förlängs avtalen hållas skadeståndsskyldig för skador uppkomna till följd av att:
automatiskt med 12 månader i taget såvida inte medlem aktivt a) Abonnent inte fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal.
b) Nätägaren eller Tjänsteleverantör i nätet inte fullgjort sina
säger upp detta avtal senaste 3 månader innan dess utgång.
åtaganden.
Avgifter Stenrike Fiber tar ut en avgift för att täcka föreningens c) Abonnent eller abonnent hos denne överträtt lämplig lag,
administration av gruppavtalen. Avgiften är under första året
annan författning, konvention eller dylikt vid användande av
75 kr per kvartal. För abonnenter, som önskar faktureras per brev aktuell tjänst om nätanslutningen till nätet.
tillkommer även en faktureringsavgift. Stenrike Fiber förbehåller d) Behörig eller obehörig gjort intrång i fastighetens, abonnents
sig rätten att justera avgiften om skäligt behov föreligger, t.ex.
eller nätägarens utrustning eller datanät.
förändring av myndigheters pålagor.
Avtalets giltighet Stenrike Fiber äger rätt att göra justeringar
avseende villkoren i detta avtal. Föreliggande avtal upphör att
Betalningsvillkor. Avgift utgår löpande. Betalning skall ske i
gälla då ny version antas av föreningens styrelse. Förändringar om
förskott mot faktura senast på den i faktura angivna
ny avtalstext meddelas via föreningens hemsida.
förfallodagen. Fakturering sker kvartalsvis, såvitt inte annat
avtalats. Stenrike Fiber förbehåller sig rätten att utan föregående Tvist Tvist angående tolkningen av dessa villkor och därtill
hörande avtal skall slutligen avgöras i enlighet med svensk lag och
underrättelse genomföra prisförändringar till följd av ändrade
av svensk domstol.
skatter eller av statlig myndighet föreskriven avgift.
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Mitt val (Skicka denna sida till Stenrike Fiber, adressen finns i slutet på sidan).
Jag väljer följande alternativ (markera ett alternativ)



Gruppavtal 1 – "Triple-Play"; Bredband, TV och Telefoni via ComHem



Gruppavtal 2 – Bredband med IP-Telefoni som tillvalsmöjlighet via Bredbandsson



Jag avstår tills vidare med att välja några tjänster, men vill kvarstå som medlem.

Genom att logga in på online.fiberekonomi.se så kan du välja vilken faktureringsmetod du vill ha.
Du kan välja autogiro, e-faktura via bank, e-postfaktura eller pappersfaktura. Autogiro och efaktura via bank förutsätter att du har internetkonto i svensk bank.
Gör du inget val, kommer fakturorna som pappersbrev och du får då även betala en
faktureringsavgift.

Mina uppgifter
Namn:
Personnummer:
Fastighetsbeteckning
(och i förekommande fall lägenhetsnummer):
Fastighetsadress:
Fastighetens postnummer
och postadress:
Faktureringsadress
(om annan än ovan)
E-postadress:



Jag har läst igenom och accepterar avtalsvillkoren

Datum:

Namnteckning:

Godkänt och registrerat hos Stenrike Fiber:
Datum:

Denna sida skickas ifylld till:
Stenrike Fiber
c/o Hamnebukten
Hamnebuktsvägen 16
457 46 Hamburgsund

Det går ännu snabbare om du fyller i,
undertecknar och skannar den här sidan och
skickar via E-post till:
stenrikefiber@gmail.com

