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Tjiinsteavtal eyseende nyttjande av tjänster i Seglora Fihers fibernät

Detta avtal berör anvåindning a.,, fiberan-clutning tili S,,'glrrra Filrer Ekrrnt-rmisl:a Fiirenings ( SFEF ]
tjänstcutbud. Ett medgivande innebär att fiberanslutningen kopplas upp nrot bredband sämt lP-reletbni.
Dessuto*t kar: TV '.,i: f'tber ..,äljas till. Eftersorn Seglora Fibcr har slLrtrt ett kollekti..'t avla! n:e<l Net at Or:ce
från den 2020-04-01 till 2024-03-31, kriivs att enskild medlem som vill använda sitt brerlbanrl också
ftrrbillci,-.r:;ig att betalu l-rl:;tsralld rnånarl:;a."cilt frurn till tlctta Caru

F-*&s igem*iäffi rc&f&§§Ti.{l§X*rtr f?jr rillfa*mr§*haX{*amd*'§r" mååttiäxrste*" * §*gi*x.ir
Fiil:**"s *'ih*x'*rät" Kr3''s:* diff r'ai t:*å: skrir §#{.1ä§? Hm{§*}'å:tsmk*tt*m.

Jag godkänner avtalsvillkoren och väljer att ansluta husets fiberanslutning enlist

Alternativ 1. Gruppanslutning med Net at Once till internet, -l-\./ och telefoni. Jag förbinder mig
därmed att från 2020-A4-01 till 2024-03-31 att erlägga månatlig avgift (f.n. 414 kr) inklusive
conrinaarrniffsvr v lvvu Y :,rr (.

Alternativ 2, Gruppanslutning med Net at Cnce till rnternet och telefcni. Jag för'binder
mig därmed att från 2A20-04-U till 2024-03-31 att erlägga månatlig avgift (f.n. 315 kr)
i^1,r,,^i,,^ ^^-.i^^^,,^;sil ll\tu§tvu Sur vtucdvgili.

Åitenraiiv 3,Öpperr grrippanslutniirg innei.rär att nätet är-öppei för andra opeiaiorer att tråda in
i SEG s nät mot accesskostnad. Jag förbinder mig därmed att från 202A44-U till 2024-03-31
aii eriägga månatiig avgifi ( f.n. 3i 5 kr i ansiuining. ) inkiusive serviceavgift. Ancjra Operaiarers
priser gäller enligt enskilda operatorernas rådande prislistor.

Alternativ 4 Korttidsabonnemang.
Till detta kommer en Serviceavgift pä 190 kr i mänaden. Betalas under hela avtalstiden.

Alternativ 5. Jag önskar ingen aktiv anslutning utan önskar att min fiberanslutning förblir
passiv. Serviceavgift per månad 190 kr. Betalas under heia avtaistiden.

Ort och datum:

AL,onner-rtens u nderskrifi r:-^.-:- -t^--r-.,:Årut et lI tgel ts uI lt]er 5Kt 1il.
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Segicra fiber ekonomisk lörening organisationsnummer 7egö24-*g4g



Avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster i Seglora Fibers fibernät, gällande från 2020-04-01

Da*ar

Nätågare -Seglora Fiber Ekonomisk Förening (SFEF)
$gdlem - Fastighetqägare som erlagt hel anslutningsavgift.
Tjänsteleverantör - Företag som nätägaren gett i u§pdrag att
leverera tjänster. direki aliernativt som underleverantör, 

-

§yfte
Detla avtat reglerar vitikoren av fibertjänster genom fibernät ägt
av Segiora Fiber Ekonomisk Förening, nedan kaiiacj SFEF,
arganisationsnummer 769624-0949
SFEF tecknar avtal med tjänsteleverantör om leverans av

tjänster. För närvarande är Net at Once tiänsteleverantör. Net
ät Once Sweden AB, organisationsnummer 556506-3491.
U{ii-4u44UU. ' .- :':

Åvtalsparter
Dessa villkor gäller endast det avtal som sluts mellan medlem
och SFEF. Avtalet gäller inte för fler än en anslutningspunkt.
Onr nredlem innehar flei" än en anslutningspunkt kr-ävs sepai-ata
avtal. Om medlem upplater sin anslutning till annan abonneni
hör dessa parter sluta ett separat avtal. En sådan överläieise för
nyttjande av ansh"rtningspunkt fråntar dock inte medlems ansvar
gåltande detta avtal.

Tjänster
Tjänsteutbudet regleras av ett avtal melian Net at Once och
SFEF. Föreningen debiterar cje koiiektiva ijänsterna ptus driften
av nätet direki till medlem. Företag betalar serviceavgift till SFEF.
Förtjåns1er" via uppkopplingen lecknas separat avtal med
tjänsteleverantören. Grundutbudet 2020-04-01 är bredband
1000i 1000 Mbps samt lP{elefoni och TV via fiber.
§a*rtaiskostirad fr:r iP teiefoiri riebiteras iiii ki.rnd direkt av i.iei ai
Once. Övriga tilläggstjänster bestdlls av medlem direkt hos
tjänsteleveranter eiler på plats de anvisar,

Avtalsperiod
Detia avtal gäller fram iill 31 nrars 2024.

Avgifter och betalningsvillkor
Avgiften gäller från och med 2020-04-01och är beroende av valt
aiternativ. Oessa priser inkluderar den serviceavgift om 1g0 kr
som SFEF tar ul föradministraticn, a',,skri!,ninq, drift ech
underhåll av nåtet. Priser är per mänad, inklus'ive moms. SFEF
förbehåller sig rätten ati justera avgift om skäligt behov
iöreiigger,.t.ex. forändring av mynciigheters påiagor.
Avgift,utgår löpande. Betalning skall ske mot falitura senast på
!91 llaktula angivna för-fallodagen. Vilande rnedlem er1ägger-
]q0,0.q imånadsavgift. SFEF folbehålter sig rätten att utäri
föregående underråtielse genomföra prisföiänd rin gar till följ d
av ändrade skaiier eiier av siaiiig mynciighei iöres[riven avgiit.
Vid utebliven betalning har SFEF rätt att av medlem, förutoå
iakturabelopoet^ fordra rånta enligt Räntelagen (1975;635) fran
den i fakturan.angivna förfallodagen, och ersättning for
kostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning föi
rnkassokosinader m.m. (inkassoersättninqslaaen) som är
forenade med drojsmalet. Hit räknas äveil kojtnader för skriftlig
betalningspåminnelse samt kostnad för verkställighet av
betalnings--eller annan forpliktelse. Vid utebliven betalning
senare än 30 dag-ar efter fakturans färfallodag stängs
abonnenlen av fran abcnnemanget. Ateruppkcppling sker- för-st
efter betalning av hela skulden sarnt en öppningsavgift på 500
Vr
(lryr mecjiem iorsummar sina skyidigheter eniigi avtaiet fär SFEF
frånkop.pla medlemmens"anslut;rind tilt nätet. Frånkoppling får
åven göras om medlem asidosätter sina skyldighetei geniemot
tjänsieleverantör som levererar tjänst till medlemmen åver nätet.
Ateruppkoppling sker först då Medlem uppfullt sarntliga sina
lorpitkielser eniigt aviaiet sami ersåiining föi SFEF och
tjänsteleverantörens kostnader som föranletts av åtgärder för
frånkoopling och återinkopoling erlagts. Om försumäelsen
avser bristande betalning ken säkerhet för fortsatt leverans
ksmma att begäras.

Överlåtelse
Detia avtal kan överlätas till annan rnediem för den fastighet
detta avtal är tecknal. Fastighetsägaren ska informere nyiillträdd
ågare av fastigheten om skytdighet ati inträda i detta avtal.
Vågi'ar ny fastighetsägare ait inträda i avtalei är medlemmen
skyldig att betala avgifterna enligt detta avtal under återstående
avtalstid. Om särskilda skäl iex. brand)finns kan styrelsen
bevilja befrielse från avtalet.

SFEF har a!ltid r'ätt att utan anrJra narJers n'!er'!nivanrie
ou"'iuiulatiiöh"ä; ;;h ;krräish"t5iåäi[t' äråiut tiiiånnut
juridiskt bolag.

Medlems anläggning och nyttjande
MeClem lår inte ans[uta utrustning till nätet som kan medföra
skada eller störning för annan som är ansluten till nätet.
Medlem fär inte nyttja anslutningen till nätet för annat ändamål
icr r 5urrr irvr.ifla{t$ I Iteu I iictalgirl er L
Medlem får t.ex. inte vidareleverera bredbandstjänsien till någon
annan, utan skriftligi medgivande från SFEF.
Medlem far inte göra obehörigt intrang i fibernätet eller annans
utrustning och/eller på annat sätt skada annan eller förvanska
infn.m-+i^^ ^- ^Ä+^+I ilVt trrqrrur r |fo riq(a_r,
Medlem får inte använda anslutningen i strid mot lag,
annan födattning eller konvention.

Serviceåtagande
SFtrF ansrrar^r l^r drifi nnh r rnderhall arr nälet Fall
driftstörningar avseende de tjänster som levereras över nätet
skali anmälas direkt till tjänsteleverantör eller av ieverantören
aniitad entreprenor. i.n. Net at Once.
* !r i,_,r:::l il§-;;,,::::-liilJ:; i 5ii. Te l efo ns u pport al la d a ga r kl. 09-20,
tel 0771-4C 44 00. Fel och avlrrott o!'sakade av merjlem
debiteras medlem tiil faktisk kostnad for felsökning, material
och arbele. Om medlem anmäler fel. som sedan visar sig bero
på medierns arriäggning elier meciiems feiakiiga irancjiravarrrJe,
debiteras medlem för faktisk kostnad för felsökning, material
och arbete eniigt gällande prisiista. Service och underhåil av
aktiv utrustning i nätet sker löpande. SFEF åger rätt at1 utan
ersättning till Medlem utföra manuella eller automatiska
omkopplingai' i näiet även om detta orsakai'avbrott i medlems
eller annan aktiv utrustning. lnformation om planerade avbrott
lämnas till tjänsteleverantörerna en vecka innan tiden för
avbrottet, Reparation av skador scm uppstar på fastighetsnåtet
bekostas av mecjlem även om skadan orsakats av tredje man. I

.Ce fal! fe! uppstar pä kundnoden (skarubox pa fased) bekostai'
SFEF reparation eller utbyte av denna under förutsättning att
medlemmen inte genom oaktsamhet eller felaktig användning
orsakai skadan.

Ansvarsbegränsning
Om SFEF förhindras eller väsentligt försvåras fullgöra sina
åtaganden av omständigheter ulanför dennes kontroll och som
denne skäligen inie kunrJe ha uncivikii eller övervunnit eiler
dennes underleverantör förhindras fullgöra på grund av sädan
omständi_ohet, skall detta utföra befrielsegrund från vite och
andra paföljder. Sådan omständighet är t.ex. arbetskonflikt,
asknedslag. eldsvada, krig, inbrott, omfattande skadegörelse,
-.,^ii^L^+^L^^,,!+ ^1.+.^l+^'.Ät^tÅ.t ^il^^J^- -+Å.^:^^^. ; /^+r ryr rurvr rEr§uE§rur, E^ri Ei i id vduui iui t idiidi iuci i, :jiui i iiiigili i uui
allmänna transportväsendet eller annan händelse av
exceptionell karaktär.
SFEF ansvarar ej for olägenhet, skada eller intrång som tillfogas
av tredje man.
Ersättning utgår" ej för indlrekt skada t.ex. förlorad vrnst, nrinskad
produktion, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller
utebliven nytta av nätet. SFEF skall inte heller kunna hållas
skacjesiåncisskyiclig för skador uppkomna till iöijd av air:
a) Medlem inte fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal.
b) Tjänsteieverantör ! nätet inte frr!lgjori: sina åtaganden.
c) Medlem eller abonnent hos denne överträtt lämplig lag,
annan föriatlning, konvention eller dylikt vid användande av
aktueil tjänsi onr näiansiuiningen iiii näiet.
d) Behörig eller obehörig gjort intrång ifastighetens, abonnents
eller SFEF fibernätsutrustninq eller datanät.

Avtalets giltighet
SFEF äger i-ätt att göra justeringai'avseende vrllkoren i deiia
avtal. Föreliggande avtal upphör att gälla då ny version antas av
foreningens styrelse. Förändringar om ny avtalstext meddelas
via föreningens hemsida.

I r/rsl

Tvist angående tolkningen av dessa villkor och därtill
hörande avtal skall slutligen avgöras i eniighet med svensk
iag och av svensk domstoi

wUr,u/.peqb-ra-se



Ansl utni ngsalternativ

Alfotnafirr 'l
Gruppanslutning med Net at Once med TV {22 Ranaler varav 10 HD kanaler)
lnternet 1 00011000 Mbps, Telefcni. lVlånatlig avgift 414 kr.

Q\,/l-,r c\.r-r a -r\/ D c.,^-:^^ T\// tl-.-- t - -r, A ^:DV i r. uv r 2, TV 3 sverige, TV4. Kanal 5, TV 6, sjuan, TV 8, Kanal g, TV 10, Kanal 1'1,
TV12, Discovety, Paramount Networks, SVT 1 HD, SVT 2 HD,TV 4 HD, SVT Barn HD, SVT
Kundskap HD, SVT 24 HD, Sappakanaien, AXESS TV.

Mediaomvandiai=e, inteno FG400, med inbyggd trådlös rouier för 2,4 oeir 5 GHz ingar.
TV-box, Dilog DCH - 810, ingår.

Om problem med TV- leverantören ( Sappa ) uppstår, har varje enskilt hushåll rätt till
kompensation, som ar den cjubbia iid som brlsten i TV-ieveransen varit. Hushållet måste ha
anmält problemet till rv-leverantören sappa for att detta ska gälla.

Telefoni: Rörliga kostnader tillkornmer / hänvisning tiri prisrista.

Alternativ 2
Gruppanslutning med Net at Once utan (TVtjänst) lnternet 100011000 Mbps, Månatlig avgift
315 kr.

Mediaomvandlare, lnteno FG 400, med inbyggd trådlös
router för 2,4 och 5 GHZ ingår

Telefoni: Rörliga kostnader tlllkommer I hänvisning till prislista.

Alfarna*iv ?

Öppen Gruppanslutning innebär att nätet är öppet för andra operatörer att träda in i SFEF's
nät moi en kostnad av 3i5 krlmånad för medlemmen.

Andra operatörers priser gåiier eniigt enskilda operatörernas rådande prisiistor.

Alternativ 4
Korttidsabonnemang. Titl detta kommer en serviceavgift på 190 kr i månaden. Betaias hela
avtalstiden.

1 dag/hushåll 7g kr inklusive moms
7 deglhushåll 150 kr inklusive moms
30 dag/hushåil 200 kr inklusive moms

Kcrttidsabonnemanget har 1tri30 dagars bindningstid. Priserna som anoes är inklusive moms-

Alternativ 5.
Jag önskar ingen aktiv anslutning utan önskar att min fiberanslutninq förblir passiv. Servicekostnad
per månad 190 kr. Betalas hela avtalstiden.
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