Fiberanslutning av företag

FÖRETAGSAVTAL VANSBRO FIBER
Detta avtal reglerar villkoren för fiberanslutning till stadsnätet mellan Vansbro kommun,
”Leverantören” (organisationsnummer 212000 - 2130) och ”Beställaren”
Organisationsnamn:

Beställarens ombud namn:

Organisationsnummer:
Fastighetsbeteckning:
Adress:

Postadress:

Telefon:
E-post:
Fakturaadress (om annat än ovan):

Postadress:

Om Vansbro Fiber
Leverantören bygger ett optiskt fibernät för bredband i Vansbro kommun. Nätet
är öppet vilket betyder att slutanvändaren kan välja olika bredbandstjänster bland
konkurrerande tjänsteleverantörer. Leverantören ansvarar för att projektera, planera och
ansluta fastigheter till fibernätet samt ansvarar för driften av nätet och kontrakterar
tjänsteleverantörer.

1. Leveransens omfattning
1.1

Avtalet avser anslutning av optisk fiberkabel från nodplats i området till av
fastighetsägaren anvisad leveranspunkt på tomtgräns på fastigheten. För att
kunna nyttja levererad anslutning krävs att avtal för önskad tjänst tecknas med
en tjänsteleverantör.

1.2

Om Leverantören ej påbörjat fiberanslutning i det aktuella området inom ett år
efter undertecknandet av detta avtal äger Beställaren rätt att annullera avtalet.

1.3

Skulle efter fullgjord anslutning part bryta mot bestämmelse i detta avtal får den
andra parten säga upp avtalet omedelbart upphörande.
Sådan uppsägning skall föregås av minst en resultatlös skriftlig erinran med tio
(10) dagars tid för rättelse, om det kan ske.

2. Leverantörens åtaganden
För att få en effektiv anslutning och nöjda slutanvändare åtar sig Leverantören följande
i samband med anslutningen till Vansbros Fiber:
2.1

Leverantören förlägger optisk fiberkabel från nodpunkt i området in i fastighetsägarens
fastighet i tomrörskanalisation.

2.2

Leverantören ansvarar för håltagning, kabelskydd, genomföring och tätning av
fiberkabeln i fastighetens yttervägg ovan mark.

2.3

Leverantören monterar aktiv utrustning, så kallad mediabox eller accesswitch, i
anslutning till håltagningen.

3. Beställarens åtaganden
För att få en effektiv anslutning och för att få nöjda slutanvändare åtar sig Beställaren följande
i samband med anslutningen till Vansbros fiber:
3.1

Beställaren skall ansvara för att det vid meddelad leveranstidpunkt färdigställts
schakt på tomtmark (20–40 cm djup) mellan anvisad ingrävningspunkt och avsedd
genomföring i byggnad. Beställaren ska, i schaktet, lägga ner tomrörskanalisation
som Leverantören levererat.

3.2

Beställaren skall markera på byggnad var genomföring skall ske. Mediabox kommer
att monteras i anslutning till håltagningen. Eluttag skall finnas inom 1 meter från
Mediaboxen placering.

3.3

Beställaren skall ge Leverantören tillträde till mark och lokaler och tillse att arbetet inte
hindras på grund av blockerande möbler, ledningar eller dylikt samt även i övrigt vara
Leverantören behjälplig med förberedelser inför arbetet med installationen.

3.4

Beställaren garanterar att beställningen godkänts av fastighetens samtliga lagfarna
ägare.

3.5

Efter kontroll av leveransmöjlighet och sedvanlig kreditkontroll lämnar Leverantören
leveransbekräftelse med besked om leveranstidpunkt och ingrävningspunkt. Sedan
Leverantören lämnat leveransbekräftelse är beställningen bindande för parterna.

4. Kostnad och betalningsvillkor
4.1

I ersättning för fastighetens anslutning enligt detta avtal erlägger Beställaren betalning
mot faktura.

4.2

I avtalet angivna priser innefattar ej mervärdeskatt.

4.3

Beställaren godkänner att kreditupplysning görs samt medger att personuppgifter
lagras och administreras med automatisk databehandling så att Leverantören kan
fullgöra och administrera sina skyldigheter enligt avtalet.

4.4

Beställaren medger, efter uppkoppling till Vansbros fiber, att uppgifter lämnas ut
till tjänsteleverantörerna i service- och marknadsföringsändamål med till exempel
erbjudanden om tjänster.

Ange (markera) vilken typ av anslutning beställningen avser:

√

Typ av anslutning

Grundavgift

Tilläggsavgift

Enkel företagsanslutning inkl.
mediabox/omvandlare:

15000

Standard företagsanslutning inkl.
accesswitch:

15000

4000 +
nätavgift

Utökad företagsanslutning inkl.
accesswitch:

15000

9000 +
nätavgift

Nätavgift/månad

350

8 portar mediabox
Begränsad till fast IP-adress
Ej möjlighet till övervakad
förbindelse
Begränsad möjlighet till
kapacitetstjänster
2-5 portar
Möjlighet till fasta IP-adresser
Möjlighet att uppgradera till
kapacitetstjänst
Möjlighet till övervakning
2-8 portar
Övervakad förbindelse
Möjlighet till kapacitetstjänst
Möjlighet till fasta IP-adresser

Ort och datum:

Ort och datum:
Vansbro kommun

___________________________
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Beställarens underskrift:

Leverantörens underskrift:

___________________________

___________________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

___________________________

Undertecknat avtal skickas till:
Vansbro kommun
Medborgarhuset
786 31 Vansbro

-

