
 
 Allmänna villkor Steneby Fiberförening Gruppanslutning Rev 2015-03-01  

1 Inledning  

1.1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Steneby Fiber tillhandhåller bredbandstjänster till boende via en 

fiberanslutning som är kopplad till Steneby Fibernät.  

2 Definitioner  

2.1.1 Med avtalet avses detta avtal mellan Steneby Fiber förening gruppanslutning och boende kopplat 

till föreningens fibernät.  

2.1.2 Med boende aves boende i enfamiljshus.  

2.1.3 Enfamiljshus avses byggnad på en enskilt ägd fastighet (villa, radhus, kedjehus, etc.) som utgör en 

boendes privatbostad eller annan lokal på sådan fastighet som disponeras av näringsidkare.  

2.1.4 Med fastighet avses fast egendom som ägs eller förvaltas av föreningen samt fast egendom som 

ägs av medlem i föreningen eller annan juridisk person och angivits i avtalet.  

2.1.5 Med fastighetsägare avses ägare av fastighet, tillika medlem i föreningen.  

2.1.6 Med föreningen avses en ekonomisk förening eller annan juridisk person som angivits i avtalet.  

3 Ersättning  

3.1.1 Boende samt fastighetsägare ska i avtalet betala överenskommen ersättning inkl. moms till 

föreningen.  

3.1.2 Boende eller fastighetsägare skall betala fakturor inom 30 dagar från faktura datum genom 

förskottbetalning.  

3.1.3 Debitering räknas från det datum som BENAB/Telia samt föreningen kommer överense om 

leveransklart.  

3.1.4 Om Boende eller fastighetsägare inte fullgjort din betalning på förfallodagen äger rätten att 

debitera ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader till dröjsmålsränta enligt lag. Om 

boende eller fastighetsägare trots påminnelse samt avstängning av tjänsten inte betalar som ännu inte 

har fakturerats anses förfallen faktura till omedelbar betalning.  

3.1.5 Föreningen har under avtalstiden rätten att begära förskottsbetalning.  

3.1.6 Föreningen har rätt att överlåta till betalning enligt avtalet till annan.  

3.1.7 Kostnader för flytt eller överlåtelse regleras av Telia gruppavtalsanslutning.  

4 Kunduppgifter  

4.1.1 Föreningen avser att lämna ut ”kunduppgift” till Tjänsteleverantörerna så som Namn, Adress, 

personnummer/org.nummer eller annan uppgift om föreningen och fastighetsägarna.  



5 Överlåtelse  

5.1.1 Med undantag får part inte överlämna sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan den 

andre partens skriftliga samtycke.  

5.1.2 Uppsägning av tjänster regleras av vald tjänsteleverantör.  

5.1.3 Föreningens överlåtelse av fiberanslutning regleras av anslutningsavtal samt föreningen stadgar.  

6 Uppsägning  

6.1.1 Uppsägning av gruppanslutningen är upp till 6 månader. Uppsägning måste ske skriftligen till 

föreningens säte.  

7 Leverans  
7.1.1 Leverans av gruppavtalet sker endast vid 2 tillfällen per år som föreningen samt tjänsteleverantörer 

(Telia) har kommit överense om. D.v.s att nya medlemmar kan få maximalt en leveranstid av 6 månader 
från avtalets ingående med fiberföreningen.  Datum för inkoppling 1 April samt 30 September anmälan 

om inkoppling bör ske innan den 28 Februari samt 31 Augusti. Övrig tid debiteras till faktisk kostnad + 

10% adminkostnad för föreningen.  

 
8 Avtalstid  
8.1.1 Avtalet start och debitering  från leveransdatum men uppsägning kan göras enligt 6.1.1. Man kan 

inte ansluta sig till kollektivt mer än en gång. 

 


