
 

            

 
Beställningsformulär av Fibernät För Lilla Harrie, Örtofta, Väggarp & Toftaholm 
Fibergruppen AB 556897-3829 installerar fibernät i samarbete med TeliaSonera Skanova Access; Öppet Nät 
med flera olika tjänsteleverantörer via www.zitius.se  
Priset för en fiberanslutning är 17 900 kr och innefattar fiberdragning in i fastigheten, med fiberjack placerat i 
fastigheten samt installation av kundutrustning. Fibergruppen förbehåller sig rätten att frånträda avtalet med 
omedelbar verkan om inte anslutningsgraden för området uppnås. Fibergruppen fakturerar en engångsavgift 
på 5000 kr när vi utfört inomhusinstallationen samt ytterligare 5000 kr när schakt på tomt påbörjas samt 
slutbetalning först 30 dagar efter det att Fibergruppen har färdigställt hela installationen och fibern fungerar. 
Uppskattad byggnationstid max 1 år med byggnationsstart senast två månader efter påskrivet avtal under 
förutsättning att anslutningsgraden uppnås. Fibergruppen samt kund ska genom personligt besök enas om var 
fiberjack ska placeras.  
För de kunder i Lilla Harrie och Väggarp som har intresseavtal med Landnet AB erbjuds möjligheten att häva 
detta Fibergruppen-avtal fram tills byggnationen påbörjas vid den osannolika händelse att Landnet på ett 
juridiskt hållbart sätt hävdar att deras intresseavtal är bindande och att de ämnar leverera fiber till fastigheten. 
 
Jag har tagit del av bifogade Allmänna villkor för Fibernät (se byalagens hemsidor LillaHarrieByalag.se eller 
Ortoftabygden.se, där även detta dokument finns) och beställer härmed följande tjänst: 
 

Fibernät för 17 900 kr inkl moms.  ( efter Rot 16 900 kr )  
Jag/Vi har fått information om hemförsäljningslagen.   
Jag/Vi godkänner Fibergruppens allmänna villkor. 
 
Jag/Vi är berättigade till rotavdrag. Rot avdraget beräknas till ca 50% av 2 000:-   

  Boende/ 
Installationsadress 

Fastighetsägare/ 
Faktureringsadress 

Personnummer/Organisationsnummer 
 

  

Förnamn 
 

  

Efternamn 
 

  

Adress 
 

  

Postnummer 
 

  

Postadress 
 

  

Hemtelefon 
 

  

Mobiltelefon 
 

  

(Mobiltelefon 
 

  

Fastighetsbeteckning 
 

 
 

            
          Villa  
 

           
          Hus med lägenheter 
 

           Permanent boende  
 

          Sommarboende 
 

Namnteckning  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ort och datum  ………………………………………………………………………………………………………….. 
(Skriv under och lämna till Magnus Bagewitz Skolhusv. 14 Lilla Harrie, Jörgen Möller Väggarpsv 11 Väggarp eller 
Lone Mathiasson Centralg 7 Örtofta snarast) 

http://www.zitius.se/

	Godkänn Fiber: Off
	OK Rot: Off
	OrtDatum: 
	BoPersNr: 
	FastighetsID: 
	BoMobil2: 
	BoMobil: 
	BoTelefon: 
	BoPadress: 
	BoPostNr: 
	BoAdress: 
	BoEnamn: 
	BoFnamn: 
	FastFnamn: 
	FastPersNr: 
	FastEnamn: 
	FastAdress: 
	FastPostNr: 
	FastPadress: 
	FastTelefon: 
	FastMobil: 
	FastMobil2: 
	Villa: Off
	HusLgh: Off
	Perm: Off
	Sommar: Off


