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Gruppanslutning
Askum Fiber har förhandlat fram ett avtal med Telia som erbjuder anslutna fastighetsägare att teckna sig för ett paket med:




Internet 100/100
IP Telefoni
Digital TV (Telia Lagom)

För oss i brf. Soten Fiskarby nr 1 innebär det att det är bostadsrättsföreningen som tecknar avtalet
med Askum Fiber och inte varje bostadsrättsinnehavare. Bostadsrättsföreningen tecknar i sin tur
avtal genom denna handling med representant för respektive lägenhet som önskar ta del av gruppavtalet. Bostadsrättsföreningen sluter sedan avtal med Askum fiber.
Månadskostnaden är 389 kr inklusive moms och avtalet är bundet på 60 månader. Router och en TVbox ingår men ägs av fiberföreningen. Ingen startavgift utgår före till maj månads utgång 2017. Om
avtal skall tecknas efter driftsättningen utgår en startavgift på 2300 kr.
Styrelsen för Soten Fiskarby nr 1 avser att ta ut avgiften årsvis i samband med årsavgiften för lägenhet. Anslutna lägenheter kommer då att betala ordinarie årsavgift + 4668 kr per år under 5 år. 6 månader före avtalets utgång skall avtalet antingen sägas upp eller om icke så sker förlängs avtalet om
ett år i taget. Avtalet följer lägenheten. Vid försäljning av lägenheten skall säljare och mäklare upplysa om avtalet och ny köpare skall teckna en överlåtelsehandling där denne förbinder sig att svara för
kostnaderna under återstående avtalstid och eventuella förlängningar.
Önskar man inte teckna sig för detta gruppavtal så kan man göra egna val via portalen
http://zmarket.se som erbjuder ett omfattande utbud av öppen fiber eller avstå till ett eventuellt
senare tillfälle.

Jag önskar teckna lägenheten till Telias gruppanslutning via brf. Soten Fiskarby nr 1 och Askum Fiber.
Ort och datum

Hus nr

Namnteckning

E-postadress

Personnummer

Undertecknad blankett lämnas till styrelsen för brf. Soten Fiskarby nr 1 (Välj något av nedanstående
alternativ)
1. Lämnas till någon i styrelsen
2. Skicka till: Brf. Soten Fiskarby nr 1, c/o Boij, Landalabergen 28 lgh 1503, 41128 Göteborg
3. Skanna blanketten och skicka med e-post till styrelsen@sotenfiskarby1.se

