
Avtal mellan Dalnet och Dalnets delägare gällande Gruppanslutning.
Detta avtal är endast för privatpersoner som är delägare i Dalnet Ek. För. som äger fastighet med Dalnet fiber ansluten.

  Härmed beställes Dalnets Gruppanslutning från Telia innehållande:
- Telia Internet upp till 500/500 Mbit/s inkl. 1st router.
- Telia TV Lagom med ett huvudabonnemang inkl. 1st Tv box med fjärrkontroll.
- Tvillingabonnemang tillhörande Telia TV Lagom. Detta med egenköpt hårdvara .
- TeliaPlay.
- Telia Bredbandstelefoni via router.
- 1st Smarthome gateway från Telia.
- Hårdvaran ägs av Föreningen men supporters av Telia. All support sker via Telias kundtjänst.
- Månadskostnad 349 kr inklusive moms/månad. Betalas kvartalsvis i förskott till Föreningen. Föreningen fakturerar ut 
denna tjänst på varje Gruppansluten medlem i 60 månader. Nedräkning 60 månader från 2022-04-01. Därefter årsvis 
bindning enligt nedan punkt.
- Avtalstiden är 5 år med förnyelse årsvis efter fyra år, detta förutsatt att Dalnet eller Telia inte säger upp avtalet. För 
medlem som inte vill förnya årsvis (ett sjätte år osv.) kräver Föreningen en skriftlig uppsägning senast 2027-02-01. 
Därefter vill Föreningen ha uppsägning senast 1 februari årsvis. Förklaring för denna punkt; Om i stora drag alla är nöjda
och priset i framtiden fortfarande är bra i förhållande till tjänst kommer vi inte behöva göra någon ny upphandling.
- Ingår medlem detta avtal efter 2022-01-15 ingår inte hårdvara från Telia, denna skall då köpas för självkostnadspris för 
2497 kr (2022-01-15) via Föreningen vid aktivering av Gruppanslutning.
- Föreningen har rätt att fakturera 600 kr i nätavgift per år, tillsvidare av Styrelsen sänkt till 0kr.
- Detta avtal samt hårdvaran skall medlem överföra till ny fastighetsägare vid exempelvis försäljning av fastighet.
- Dalnet förbehåller sig rätten att detta avtal är giltigt även om Telia justera någon tjänst utom Dalnets kontroll.
- Styrelsen kommer ha rätten att stänga av alla tjänster från Gruppanslutning för de medlem som missköter sina 
betalningar.

Medlem:

Namn 1:

Personnr. 1:

Namn 2:

Personnr. 2:

Adress:

E-post: 

Tele.Nr: 

Medlemsnr(står på fakturan): 

Datum: 

Underskrift 1:___________________________________  Underskrift 2:___________________________________

Detta avtal skall upprättas i två exemplar där Dalnet skall ha ett exemplar.
Dalnets exemplar skall skickas till:
Dalnet Ek. För.
c/o Mikael Harling
Järn Låssbyn 7
464 93 MELLERUD 

Eller mejlas inscannad till: mikaelharling@hotmail.com
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