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Tjänsteavtal fiberanslutning
Detta avtal är upprättat mellan dig (nedan kallad medlem) och Lane-Ryr Fiber Ekonomisk 
Förening med organisationsnummer 769624-1723 (nedan kallad förening).

Medlemmen väljer något av tre (3) nedanstående alternativ gällande tjänster i föreningens 
fibernät.

Omfattning och innehåll
Föreningen ger medlemmen tillgång till kommunikationsoperatören IP-Onlys tjänster genom 
fastighetsanslutningen. Innevarande avtal mellan Föreningen och IP-Only löper från 2019-10-01 
fram till 2023-10-01. 

Samtliga i detta avtal beskrivna avgifter gäller under förutsättning att nuvarande skatte- och 
avgiftsläge ligger oförändrat.

Alternativ 1 – Gruppavtal - Bredband, TV och Telefoni
Medlemmen väljer att ansluta sig till föreningens gruppavtal med tjänsteleverantören Com Hem.
Avtalet innehåller följande produkter & tjänster

 Bredband Fiber LAN 250/100 Mbits/s
 IP-Telefon
 Digital TV – TiVo Bas med f.n. 19 kanaler, i paketet ingår 2 digitalboxar (varav den ena är en 

inspelningsbar TiVo-digitalbox), till den andra boxen ingår ett syskonabonnemang
 Router med trådlöst nätverk ingår

Avtalsperiod

Avtalstiden för gruppavtalet är 4 år räknat från 2019-10-01, som längst fram  till 2023-10-01. All 
eventuell support gällande abonnemangstjänsten sköts av Com Hem. Medlemmen väljer fritt om 
alla eller bara delar av ingående tjänster skall användas. Skriftlig uppsägning kan ske efter 24 
månader och då med 1 månads uppsägningstid. Föreningen kan erbjuda en bindningstid på 12 
månader men då mot ett tillägg till månadskostnaden om 140 kr inkl. moms/månad. Avtalet får 
överlåtas till ny brukare under avtalsperioden men föreningen måste då involveras. Önskar 
medlemmen ytterligare tjänster förhandlas detta direkt med tjänsteleverantören.

Kostnad

Kostnaden för gruppavtalet vid 24 månaders bindningstid är 319 kr inkl. moms/månad i 
abonnemangsavgift (fast avgift) samt serviceavgift om f.n. 50 kr inkl. moms/månad, total 
kostnad är 369 kr inkl. moms/månad. Betalning sker kvartalsvis och i förskott till föreningen. 
Medlemmen betalar dessutom en årlig medlemsavgift till föreningen. 

Alternativ 2 – Öppen plattform
Medlemmen tecknar avtal direkt med någon av de tjänsteleverantörer som finns i 
kommunikationsoperatörens utbud. Medlemmen betalar i förskott en årlig serviceavgift på 
600 kr inkl. moms samt en årlig medlemsavgift till föreningen.

Alternativ 3 – Avstår
Medlemmen avstår från att koppla några tjänster till fiberanslutningen. Medlemmen är införstådd med att en anslutning i senare läge 
kan innebära att en uppkopplingsavgift tas ut. Medlemmen betalar en årlig medlemsavgift till föreningen.
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Betalningsvillkor
För samtliga ovan beskrivna avgifter till föreningen skall betalning ske senast 30 dagar efter fakturadatum om inte annat anges på 
fakturan. Vid utebliven betalning skickas efter 14 dagar en påminnelse, vid behov skickas ytterligare en påminnelse. Föreningen 
debiterar en påminnelseavgift om 50 kr inkl. moms per påminnelse samt dröjsmålsränta om 9%. Vid obetald räkning trots två (2) 
påminnelser äger föreningen rätt att avaktivera medlemmens anslutning samt lämna över ärendet till inkasso. Vid återaktivering av 
anslutning utgår en avgift om 1 000 kr inkl. moms. Övriga avgifter – såsom tillval och rörliga kostnader – förhandlas och betalas till 
vald tjänsteleverantör.

Mitt val

Jag har väljer följande alternativ (markera 1 alternativ)

Alternativ 1 – Det av föreningen framförhandlade gruppavtalet enl. ovan beskrivning.
  24 månaders bindningstid, totalt 369 kr/mån
  12 månaders bindningstid, totalt 509 kr/mån

Alternativ 2 – Öppen plattform, 600 kr/år plus kostnad för valda tjänster.

Alternativ 3 – Avstår tills vidare från att välja några tjänster

Medlemmens uppgifter

Namn:

Medlemsnummer:

Personnummer:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

Fastighetens postnummer 
och postadress:

Faktureringsadress:
(om annan än ovan)

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-postadress:

Från det att detta avtal är underskrivet har du vid eventuellt behov (14) dagars ångerrätt.

 Jag har läst, förstått och accepterar villkoren

Datum: Underskrift:

Ifylld och underskriven blankett scannas in och skickas till medlem@laneryrfiber.se alternativt per 
post Lane-Ryr Fiber, c/o Elisabeth Carlsson, Kasebuane 119, 451 93 Uddevalla

mailto:medlem@laneryrfiber.se
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