Överlåtelse av Fastighetsavtal samt eventuell tjänsteval.
ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHETSANSLUTNINGSAVTAL DALNET EK. FÖR.
Avtalets syfte:
Övertagande av gällande fastighetsanslutningsavtal* för fiber och därigenom alla regler och villkor som grundavtalet
innefattar. Övertagandet gäller även för eventuellt tecknat markupplåtelseavtal.
Övertagandet innefattar även medlemskap i föreningen, vilket innebär att årlig,av årsstämman fastställd årsavgift, ska
betalas till föreningen. Samt av årsstämman fastställd nätavgift.
Berörd fastighetsbeteckning:
Utträdande fastighetsägare:
Namn 1:
Personnr. 1:
Namn 2:
Personnr. 2:
Adress:
E-post:
Tele.Nr:
Medlemsnr/Kundnr(står på avgående medlems faktura):
Datum:

Underskrift 1:_____________________________________________________________________________
Underskrift 2:_____________________________________________________________________________

* Se detaljerat ursprungsavtal på www.dalnet.nu
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ÖVERTAGANDE AV FASTIGHETSANSLUTNINGSAVTAL DALNET EK. FÖR.
Avtalets syfte:
Övertagande av gällande fastighetsanslutningsavtal* för fiber och därigenom alla regler och villkor som grundavtalet
innefattar. Övertagandet gäller även för eventuellt tecknat markupplåtelseavtal.

Övertagandet innefattar även medlemskap i föreningen, vilket innebär att årlig,av årsstämman fastställd
årsavgift, ska betalas till föreningen. Samt av årsstämman fastställd nätavgift.
Tillrädande fastighetsägare:
Namn 1:
Personnr. 1:
Namn 2:
Personnr. 2:
Adress:
E-post:
Tele.Nr:
Fakturaadress om annan än fastighetens adress:

Medlemsnr/Kundnr(står på avgående medlems faktura):
Datum:

Underskrift 1:_____________________________________________________________________________
Underskrift 2:_____________________________________________________________________________

* Se detaljerat ursprungsavtal på www.dalnet.nu
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ÖVERLÅTELSE AV TJÄNSTEVAL DALNET EK. FÖR.
Alternativ 1: Tidigare fastighetsägare har inte föreningens gruppanslutning:
Jag beställer själv tjänst när jag vill på http://dalsland.zmarket.se/
• Föreningen har rätt att utöver ovan fakturerar 600 kr i nätavgift per år samt sedvanlig medlemsavgift a´200kr per år.

Altenativ 2: Tidigare fastighetsägare har föreningens gruppanslutning:
Jag övertar föreningens ”Gruppanslutning20220401”, detaljerat ursprungsavtal finns på www.dalnet.nu:
• Internet: ”Bredband upp till 500/500”.
• Telefoni: ”Bredbandstelefoni Telia Mini”.
• Digital TV: ”Telia Lagom” samt TeliaPlay. Detta via fiber.
• Månadskostnad 349 kr inklusive moms/månad. Betalas kvartalsvis i förskott. Föreningen fakturerar ut denna tjänst på
varje gruppansluten medlem i 60 månader. Nedräknat from. 20220401. Automatisk förnyelse årsvis efter 4år.
• Hårdvara(Router, TV-dekoder, Fjärrkontroll, Smart Home) som kommer från Telia ska överlåtas till den tillträdande.
• Föreningen har rätt att utöver ovan fakturerar 600 kr i nätavgift per år samt sedvanlig medlemsavgift a´200kr per år.
Altenativ 3: Tidigare fastighetsägare har inte föreningens gruppanslutning men jag vill beställa denna:
Jag beställer föreningens ”Gruppanslutning20220401”, detaljerat ursprungsavtal finns på www.dalnet.nu:
• Internet: ”Bredband upp till 500/500”.
• Telefoni: ”Bredbandstelefoni Telia Mini”.
• Digital TV: ”Telia Lagom” samt TeliaPlay. Detta via fiber.
• Månadskostnad 349 kr inklusive moms/månad. Betalas kvartalsvis i förskott. Föreningen fakturerar ut denna tjänst på
varje gruppansluten medlem i 60 månader. Nedräknat from. 20220401. Automatisk förnyelse årsvis sker efter 4år.
• Startkostnad för tjänsterna(20220401):0 kr inklusive moms (engångsbelopp).
• Efter 20220115 ingår inte hårdvara från Telia, denna skall köpas för självkostnadspris för 2497sek(20220401) via
föreningen vid beställning av ny gruppanslutning.
• Föreningen har rätt att utöver ovan fakturerar 600 kr i nätavgift per år samt sedvanlig medlemsavgift a´200kr per år.

Tillrädande fastighetsägare:
Namn 1:
Personnr. 1:
Namn 2:
Personnr. 2:
Adress:
E-post:
Tele.Nr:
Fakturaadress om annan än fastighetens adress:

Medlemsnr/Kundnr(står på avgående medlems faktura):
Datum:

Underskrift 1:___________________________________Underskrift2:_______________________________________
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Dessa avtal skall upprättas i tre exemplar där Utträdande, Tillträdande samt Dalnet
skall ha var sitt exemplar.
E-posta inscannad till: mikaelharling@hotmail.com
eller posta till:
Dalnet Ek. För.
c/o Mikael Harling
Järn Låssbyn 7
464 93 MELLERUD
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