2017-07-06

AVTAL OM NÄTANSLUTNING
Kunduppgifter: (X= ifylles av fastighetsägaren)
Personnummer/Organisationsnummer:

Kontaktperson:

Avtalsnummer:

x

x

AP-

Fastighetsägare:

Beräknat anslutningsdatum:

x

2018

Faktureringsadress:

Telefon:

x

x

Postnummer:

Postort:

Mobiltelefon:

x

x

x

E-post:

Installationsadress:

x
Fastighetsbeteckning för ansluten fastighet:

x

Beräknad inflyttning vid nybyggnation:
x

Anslutningsavgifter (inkl. moms):
Kampanj Vinön 2017
Grundpris anslutningsavgift (engångsavgift): 19 900 kr ( priset gäller till tomtgräns, stadsnäts kanalisation )
Jag önskar hjälp med Grävning på tomtmark ( engångsavgift ): 2 000kr, Stadsnät gräver mellan
stadsnäts kanalisation och fastigheten. ( Gäller endast fastigheter inom ”kampanjområdet” )
Särskilda villkor:
I " Grundpris anslutningsavgift" ingår följande: Fiberanslutning till tomtgräns,(Stadsnäts kanalisation ) indragning av fiber i
befintlig kanalisation på tomtmark, minst 30mm med slät insida från stadsnäts kanalisation till fastigheten, eventuell håltagning
inklusive installation av anslutningsutrustning ( CPE ) max 5 meter in i villan.
I " Grävning på tomtmark" ingår följande, Stadsnät gräver i mjuk yta från stadsnäts kanalisation till närmsta punkt i
fastigheten, grovåterställning.
Installationsarbeten efter avlämningspunkt ( CPE ) inom byggnaden ingår ej i anslutningsavgiften.
* Kampanjerbjudandet gäller avtal undertecknade av båda parter senast 2017-08-31 eller enl. annan överenskommelse.
Eventuell tjäle eller andra byggtekniska hinder kan påverka installationstiden. Fakturan för installationen skickas till dig då
installationen är genomförd

Dessa särskilda villkor och vad som i övrigt anges i detta kontraktsformulär ska äga företräde vid eventuell
motstridighet i förhållande till vad som anges i villkor benämnda ”allmänna villkor för nätanslutning” .

Medgivande och parternas underskrifter:
Undertecknad fastighetsägare accepterar härmed KumBro Stadsnät AB :s ”Allmänna villkor för nätanslutning” inkl. bilagor och
beställer anslutning till stadsnätet av ovan angiven fastighet/lokal hos KumBro Stadsnät AB i enlighet med villkor i detta avtal samt
försäkrar att lämnade uppgifter till alla delar är riktiga.
Jag medger att installation enligt villkor i detta avtal får ske på min fastighet och KumBro Stadsnät AB äger rätt att vederlagsfritt
bibehålla, nyttja och underhålla anbringad kanalisation, kommunikationskabel (fiber eller kopparledning) och övrig
anslutningsutrustning på fastigheten och erhålla fritt tillträde för erforderliga arbeten på densamma.
KumBro Stadsnät AB äger rätt att inskriva denna nyttjanderätt vid inskrivningsmyndighet. Om nyttjanderätten skulle upphöra äger
KumBro Stadsnät AB rätt, men inte skyldighet, att borttaga den av KumBro Stadsnät AB anbringade utrustningen på fastigheten.
Avtalet gäller från och med den dagen då båda parter fyllt i och undertecknat avtalet. Det är även från och med den dagen man
beräknar anslutningsdatum. Fastighetsägaren är bunden av avtalet (beställning av nätanslutning) i och med undertecknandet och
KumBro Stadsnät AB när behörig ställföreträdare undertecknat avtalet.
Ort och datum:

Ort och datum:

Örebro 2017Fastighetsägarens underskrift:

För KumBro Stadsnät AB:

x
Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Niklas Stefansson
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-673 22 60
Internet: www.stadsnat.se

Org.nr: 556611-7619
Bankgiro: 5624-8636
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