Anslutning till gruppavtal
1. Avtalets innebörd
Börje-Net Öst ekonomisk förening, 769628-6769, (”föreningen”) åtar sig att på nedanstående villkor återförsälja Telias tjänster enligt
föreningens gruppavtal med Telia Sverige AB (”tjänsten”) via föreningens fibernät till föreningens medlemmar eller abonnenter,
tillsammans kallade för ”prenumeranter”.
Telia ansvarar, enligt avtal med föreningen, för produktion, distribution, kundservice, aktivering och support av tjänsten. F öreningen
ansvarar för administration av tjänsten, såsom inträde/utträde, utlämning av medföljande hårdvara (router och tv-box), uppsägning och
byte av prenumerant samt fakturering.
Avtal förutsätter aktiv anslutning.
Priser och villkor för tjänsten framgår av gällande prislista.
Prenumerant
NAMN

PERSONNUMMER

ANSLUTNINGSADRESS

POSTNUMMER

POSTORT

EPOSTADRESS (OM EPOSTFAKTURA ÖNSKAS)

TELEFONNUMMER

MEDLEMSID (FYLLS I AV FÖRENINGEN)

NAMNTECKNING

ORT OCH DATUM

2. Prenumeration
Tjänst

Pris/månad

Moms

Summa

Telia Triple Play
100/100 Mbit bredband, tv-paket
Lagom, bredbandstelefoni

279,2 kr

69,8 kr

349 kr

Trådlös router och en tv-box
ingår. Tjänsten kan användas på
upp till fem enheter samtidigt,
inklusive Telias Play-app.

Avtalet har en löptid om fem år under vilken priset är fast. Tjänsten
faktureras per kvartal i förskott. Administrationsavgift tillkommer
med 35 kronor per kvartal vid pappersfaktura, 15 kronor vid
epostfaktura, inklusive moms.

3. Föreningens åtaganden
a. Administrera tjänsten
b. Fakturera tjänsten
4.

Prenumerantens åtaganden

a.
b.
c.
d.

Betala för prenumeration av tjänsten till föreningen
Följa Telias vid varje tillfälle gällande villkor för tjänsten
Aktivera/avaktivera tjänsten hos Telia enligt Telias anvisningar
Löpande uppdatera personuppgifter på föreningens webbplats - Mina sidor.

5.

Utebliven betalning
Vid utebliven betalning omvandlas aktiv anslutning till vilande anslutning, vilket bl.a. innebär att tjänsten inte kan
utnyttjas.

6.

Avtalets giltighet
Avtalet gäller från aktivering av tjänsten inom perioden 2020-07-01 - 2020-12-01, fram till 2022-07-01 och förlängs

därefter i i två år, och därefter i ett år, om det inte sägs upp minst två månader i förväg.
Avtalet kan sägas upp i förtid vid brand eller dödsfall. Förtida uppsägning görs på Mina Sidor och får verkan när den
godkänns av föreningen.
Avtalet kan under bindningstiden överlåtas till den nye ägaren då en fastighet försäljs, givet att denne inträder i
föreningen. Avtalet kan även överlåtas till annan medlem i föreningen mot en avgift på 1000 kronor.
7.

Distansavtalslagen
Distansavtalslagen gäller för detta avtal. Rätt enligt distansavtalslagen utövas via föreningens webbsida under rubriken
”Mina sidor”. Ångerrätt enligt distansavtalslagen kan utövas inom 14 dagar från avtalets ingående.

8.

Samtycke till lagring av personuppgifter
Genom ingående av detta avtal godkänns gällande integritetspolicy.

9.

Tvister
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.

