AVTAL OM FIBERANSLUTNING
AV VILLA I VILLAOMRÅDE SOM ÄR FÖRBERETT FÖR STADSNÄTSANSLUTNING
Mellan Öresundskraft AB (”Öresundskraft”), org.nr. 556089-7851, Box 642, 251 06 Helsingborg,
och nedan angiven privatperson (”Kunden”) ingås härmed ett avtal avseende anslutning av Kundens villafastighet på nedan
angiven adress till Öresundskrafts fiberoptiska nät i Helsingborgs kommun (”Stadsnätet”) enligt de specifika villkor som anges nedan.

Kunden
Namn fastighetsägare 1

Personnummer 1

Namn fastighetsägare 2

Personnummer 2

Adress

Postnr

Postort

E-post

Telefonnummer

Mobilnummer

Fastighetsbeteckning

Faktura adress (om annan än ovan)

Önskat anslutningsdatum (* se ”Förutsättningar för avtalet” nedan)

Pris: 21 990 kr (inkl moms) (“Priset”)

Betalningsalternativ 1

Betalningsalternativ 2

Jag betalar Priset som ett engångsbelopp

Jag vill dela upp min betalning av Priset. Detta
förutsätter att separat avtal tecknas mellan mig och
Ecster. Se vidare villkoren nedan.

I och med undertecknandet av detta avtal bekräftar jag att jag har läst och förstått innebörden av hela detta avtal
(inklusive de allmänna avtalsvillkoren) och att jag är lagfaren ägare av ovan angiven fastighet.
Kunden
Ort och datum
Namnteckning 1

Namnteckning 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Avtalshandlingar
Detta avtal (”Avtalet”) består av detta avtalsformulär, Öresundskrafts Allmänna avtalsvillkor – Villaanslutning till Öresundskraft, bilaga
1, samt Öresundskrafts Instruktion för efteranslutning av villa till Öresundskraft, bilaga 2, (”Instruktionen”).
Förutsättningar för Avtalets giltighet
Detta Avtal går endast att teckna för villor som är belägna i ett av Öresundskrafts fiberförberett villaområde inom Helsingborgs
kommun.
Genom tecknandet av detta Avtal beställer Kunden en anslutning av ovan angiven villa till Stadsnätet för Priset. Priset gäller till
och med 2018-12-31 och förutsätter att detta Avtal är Öresundskraft tillhanda i ett av Kunden undertecknat skick senast
2018-12-31.
Kunden är införstådd med att Priset förutsätter att Kunden själv gräver ett dike från anvisad plats vid tomtgränsen fram till
husfasaden där Kunden önskar få in fiberkabeln. Kunden ansvarar också för att håltagning görs genom fasaden så att fiberkabeln
därefter kan dras in i huset. Se vidare anvisningar i Instruktionen. Dessa åtgärder måste vara vidtagna av Kunden senast
2019-03-31
Om Kunden inte utför sina åtaganden enligt Avtalet, dvs förbereder villans anslutning till Stadsnätet enligt Instruktionen och
senast 2019-03-31 till Öresundskraft anmäler att villan är förberedd för anslutning till Stadsnätet så upphör detta Avtal
automatiskt att gälla utan föregående uppsägning.
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Öresundskrafts uppdrag
När Kunden har grävt diket över tomten och gjort hål i fasaden enligt Instruktionen samt anmält till Öresundskraft att villan är
förberedd för anslutning till Stadsnätet, åtager sig Öresundskraft att dra in fiberrör och fiberkabel i villan, montera ett fiberuttag
i direkt anslutning till hålet i väggen samt montera en CPE (kundswitch) i nära anslutning (upp till 3 m) till fiberuttaget. Via
CPE:n kan Kunden därefter ansluta sin utrustning för att kunna använda de tjänster som finns tillgängliga via Stadsnätet. Detta
sker normalt inom 3 veckor från Kundens anmälan. Kunden kommer att bli kontaktad för bokning av installationstillfälle.
Behandling av dina personuppgifter
Genom undertecknade av detta avtal godtas bifogade allmänna avtalsvillkor och att undertecknad är införstådd med att lämnande
personuppgifter behandlas för uppfyllande av avtalet därtill kopplad kund administration, vilket inkluderar överföring till stadsnätets
samarbetspartners för att möjliggöra till avtalet kopplade tjänster såsom installation, erbjudande om nättjänster, aktivering och ev.
felavhjälpning.
De personuppgifter som uppges i detta avtal kommer att behandlas i enlighet med Öresundskrafts ”riktlinjer för behandling av
personuppgifter” och gällande dataskyddslagar. Detaljerad information om vem, hur och varför vi behandlar dina personuppgifter kan
du hitta på vår hemsida oresundskraft.se/GDPR
Här kan du också läsa om dina rättigheter till registerutdrag, rättelse av felaktiga personuppgifter, begränsning av behandling samt
klagomålshantering. På hemsidan finns även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.
Betalning
Faktura skickas till Kunden när anslutningen till Stadsnätet är genomförd. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatumet.

Villkor för delbetalning av Priset
Kunden har möjlighet att välja delbetalning av Priset. En delbetalning innebär att Kunden fördelar betalningen över ett visst antal
månader istället för att betala hela Priset på en gång. Delbetalning förutsätter att Kunden ingår ett separat avtal med Ecster (före
detta Handelsbanken Finans) samt godkänns vid efterföljande kreditprövning. Vid önskemål om delbetalning måste Kunden fylla
i samt returnera Ecsters blankett tillsammans med Avtalet till Öresundskraft AB. Därefter gör Ecster en kreditprövning av Kunden.
Skulle Kunden inte bli godkänd i kreditprövningen har Öresundskraft rätt att säga upp Avtalet i förtid genom skriftligt meddelande
härom till Kunden.
För Kund som valt delbetalning och godkänns vid Ecsters kreditprövning överlåts Öresundskrafts fordran på Kunden till Ecster
när anslutningen till Stadsnätet är gjord. Kunden är införstådd med vilka avgifter utöver Priset som Kunden förbinder sig att
betala till Ecster i och med delbetalningen.
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Öresundskraft AB, org. nr: 556089-7851, Box 642, 251 06 Helsingborg
Telefon 042-490 32 00.
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