Zitius Service Delivery AB

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING Björbo
Fastighetsägarens uppgifter:
Personnummer:

Personnummer:

Namn:

Namn:

Gatuadress:

Hemtelefon:

Postnummer och postort:

Mobiltelefon:

Fastighetsbeteckning:

Epost:

Fiberanslutning:
□ Anslutningsavgift per Fastighet 18.900 kr inkl. moms 1, 2

1
2

Anslutningsavgiften betalas i direkt anslutning till installation av fiberkabel och fiberkonverter.
Fiberanslutningen omfattar bl.a. grävning på tomtmark, anläggning av kanalisation och fiberkabel,
grovåterställning av tomtmark, håltagning i byggnad, montering av fiberkonverter och anslutning av
fiberkabeln till fiberkonverter och Kommunikationsnät.
Grovåterställning innebär att schakten läggs igen med tidigare massa och att ytan görs jämn. Övrig
återställning av ytskikt ingår inte, såsom exempelvis att så nytt gräs eller återställning av rabatter och
plattsättningar.
Montering av fiberkonverter upp till 5 meter in i byggnad ingår.

Preliminärt leveransdatum för installation av fiberanslutning och utrustning beräknas till 2016Q3-2017Q4
Zitius Service Delivery AB förbehåller sig rätten att frånträda träffat avtal innan installationen påbörjats.
Jag beställer härmed ovan ikryssad fiberanslutning till ovan angivet pris samt accepterar Zitius vid var tid gällande
Allmänna villkor för Fiberanslutning. Jag är medveten om att bindande avtal för ovan fiberanslutning ingås först efter
att jag mottagit orderbekräftelse från Zitius. Sedvanlig kreditprövning kan komma att göras och avtal förutsätter
tillfredsställande utfall av kreditprövningen.
Genom att underteckna denna beställning bekräftar jag att jag tagit del av informationen om behandlingen av mina
personuppgifter enligt punkt 11 i Allmänna villkor samt samtycker till behandlingen.
Innehållstjänster i fibernätet – såsom bredband, TV och telefoni – förutsätter att ett separat avtal tecknas med en
tjänsteleverantör (t.ex. Bredbandsbolaget eller Telia) och för dessa tjänster gäller tjänsteleverantörens avtalsvillkor (Se
respektive tjänsteleverantörs hemsida).

Ort och datum:

Ort och datum:

Fastighetsägarens underskrift:

Fastighetsägarens underskrift:

__________________________

__________________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

__________________________

_________________________

Undertecknat avtal lämnas i Björbo intresseförenings förslagslåda vid Tempo Björbo.
Eller skickas till: Ola Erkers, Källbäcksvägen 16, 785 45 Björbo
Zitius Service Delivery AB, org. nr 556642-8339, Processvägen 5, 435 33 Mölnlycke
e-post: byalag@zitius.com

