Nätabonnemang – Aktivering av passiv stadsnätsanslutning
Abonnemang för nyttjande av stadsnätsanslutning. Vid abonnemangets start aktiveras stadsnätsanslutningen. Då anslutningen
blir aktiv kan tjänsteleverantörerna leverera tjänster till kunden. Kunden tecknar därefter själv avtal för de tjänster de vill ha,
med en tjänsteleverantör som är ansluten till dunderNET.

Kunduppgifter
*Obligatoriska fält

Personnummer/org. nr *

Fullständigt namn *

Adress * (Faktureringsadress)

Telefonnummer:

Postnummer *

Postort *

E-postadress

Anslutningsuppgifter
Ort *

Fastighetsbeteckning * (Anges ifall gatuadress saknas)

Gatuadress *

Postnummer *

Lägenhetsnummer *

____
Önskat senare startdatum (om inget angetts sker aktivering vid tidigaste möjliga tillfälle)
Om anslutningen ej är driftsatt eller abonnemanget redan är aktivt kommer avtalet ligga vilande, i väntan på att anslutningen
driftsätts eller att uppsägning av befintligt abonnemang inkommit.

Taxor

Taxor för anslutningen debiteras fr.o.m. nätabonnemangets start, till dess att abonnemanget sägs upp och uppsägningstiden
löpt ut. Aktuella nivåer på respektive taxa återfinns i ”allmänna villkor stadsnätsanslutning”.
Nätavgift: Under hela nätabonnemangets löptid debiteras kunden löpande en nätavgift.
Anslutningsavgift: På första fakturan för nya nätabonnemang debiteras en anslutningsavgift.
Rabatterad anslutningsavgift:
• Topbostäder – Lägenhet: Vid förstagångsaktivering av anslutning i respektive lägenhet, debiteras Topbostäder
anslutningsavgiften istället för kunden. Vid efterföljande aktiveringar debiteras kunden samtliga taxor.
•

LKAB – ersättningshus: Vid förstagångsaktivering av anslutning i respektive bostad, debiteras LKAB
anslutningsavgiften istället för kunden. Vid efterföljande aktiveringar debiteras kunden samtliga taxor.

Villkor och undertecknande

Nätabonnemanget är bundet till den adress som kunden uppgett för anslutningen och till den kund som ingått detta avtal.
Abonnemanget löper fr.o.m. aktiveringstillfället till dess att kunden själv sagt upp anslutningen och uppsägningstiden löpt ut.
Fullständiga villkor återfinns i ”allmänna villkor stadsnätsanslutning”.
Genom undertecknande accepterar kunden ”allmänna villkor stadsnätsanslutning” samt ovanstående avtalstext. Kunden är
därmed bunden till denna beställning av nätabonnemang, i och med undertecknandet.
Underskrift *

Ort *

Namnförtydligande *

Datum *

Hemsida

E-post

Postadress

Telefon

Besök

www.dundernet.se

bredband@gallivare.se

Fiberenheten

0970-818 000

Tingshusgatan 8

Gällivare kommun

Mån-tors

Mån-tors

982 81 GÄLLIVARE

13:00-14:30

13:00-14:30

Bilaga 1 – Nätabonnemang för flera anslutningar
För hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som ska teckna nätavtal (aktivering av passiv fiberanslutning) för flera anslutningar,
listas samtliga anslutningar nedan. På första sidan i avtalet under anslutningsuppgifter anges ”se bilaga 1” i fältet Gatuadress.
Genomstryk eller kryssa över de fält nedan som ni ej fyller i.
Gatuadress *

Postnummer *

Undertecknande

Lägenhets-/rumsnummer *

Genom undertecknande styrker kunden att avtalet gäller samtliga anslutningar listade ovan i denna bilaga.
Underskrift*

Datum*

