
 

Bodbyns Fastighetsförening 

Bredbandssektion 

 

Allmanna_villkor_Bodbyns_ByaNet_Installation_Passiv_2013-

12-11.docx 
1  

 

Allmänna villkor Bredbandsinstallation (passiv) för Bodbyns ByaNet 
 
INLEDNING 
Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Nätägaren och Kunden avseende installation av fiberoptisk 
förbindelsekapacitet för data och telekommunikation i Bodbyns fiberoptiska bredbandsnät, ”Bodbyns 
ByaNet” för en passiv anslutning. 
 
DEFINITION 
1. Nätägare: Fastighetsföreningen Bodbyn, bredbandssektionen eller den som övertar nätet eller delar av 

nätet. 
2. Kund: Den som med dessa villkor installerar nätet. 
3. Nät: Det nät för data och telekommunikation som nätägaren tillhandahåller. 
4. Fiberkonverter: Den utrustningen, där Kunden tillhandahålls anslutning till nätet. 

 
ALLMÄNT 
1. Nätägaren ansvara för grävning, förläggning, och markåterställning till Kundens tomtgräns. 
2. Nätägaren ansvara för fiberdragning och installation av fiberkonvertern i fastigheten. 
3. Kunden ansvara för grävning, förläggning, och markåterställning på den egna fastigheten. 
4. Fibern och konvertern i hemmet är Nätägarens egendom. Det är Kundens skyldighet att vara aktsamma 

så de inte skadas. Vid eventuell skada på dessa utgår ersättning från Kunden. 
5. Som passiv anslutning kopplas konvertern inte in och kunden kan inte nyttja nätet. 

 
TEKNIK 
1. Det fiberoptiska bredbandsnät (fibernät) som byggs i Bodbyn med anslutande byar 

 är ett fysiskt stjärnnät 

 kommunicerar med 100Mbit switchat Ethernet. 

 anslutar mot Internet. 
2. Det som krävs av hushållens dator är ett 100Mbit-nätverkskort som Kunden själv står för. 

 
AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR 
1. Debitering sker i förskott i enlighet med vid var tid aktuell prislista. 
2. Nätägaren äger rätt att avstänga Kund som inte fullgör sin betalning. 
3. Tecknande av markavtal mot Fastighetsförvaltning skall ske utan kostnad för Nätägaren. 
4. För senare aktivering av anslutning krävs en uppbetalning till då gällande prislista, dock minst 15 000:- 

inkl. moms. 
 
TVIST 
Eventuell tvist som uppkommer mellan parterna som en följd av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
med Umeå tingsrätt som första instans.  
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Prislista 2014 

Bastjänst med tjänsten Internetaccess 

Inkopplingsavgift:  0:- kr 

Månadsavgift:  250:- kr inkl. moms 

Rabatterad pris: 

Vid årsbetalning: 230:- kr inkl. moms / mån 

 

Betalningsalternativ: 

Halvårsbetalning: 01 januari & 01 juli á 1500:- kr 

Årsbetalning: 01 januari 2760:- (rabatterad pris) 

 

Bredbandsinstallation 

Aktiv installation: 25 000:- kr inkl. moms 

Passiv installation: 10 000:- inkl. moms 

Vid passiv installation kopplas konvertern inte in och kunden kan inte nyttja nätet. För senare aktivering av 
anslutningen krävs en uppbetalning till då gällande prislista, dock minst 15 000:- inkl. moms. 
 

Se också bredbandsektionens policy-dokument för bredbandinstallation i Bodbyn med omnejd 
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Kund-ex 

AVTAL Bredbandsinstallation 
 
Jag önskar installationen av Bodbyns ByaNets fiberoptiska nät i nedanstående fastighet. Jag har tagit del av 

Fastighetsföreningen Bodbyns stadgar och Allmänna villkor Bredbandsinstallationen för Bodbyns ByaNet och 

accepterar dessa. 

 
 

Kundens namn: ________________________________________________________________ 

Fastighetsbeteckn.: _____________________________________________________________ 

Personnummer: ________________________________________________________________ 

Adress: _______________________________________________________________________ 

Telnr fast och mobil: ____________________________________________________________ 

E-postadress: __________________________________________________________________ 

Kundnummer: (Ifylls av bredbandssektionen): ___________________ 

 

 

Underskrifter: 

Kunden 

Datum: ____________________________    Namnteckning: ____________________________________ 

 

För Bodbyns ByaNet 

Datum: ____________________________    Namnteckning: ____________________________________ 
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Nätägare-ex 

AVTAL Bredbandsinstallation 
 
Jag önskar installationen av Bodbyns ByaNets fiberoptiska nät i nedanstående fastighet. Jag har tagit del av 

Fastighetsföreningen Bodbyns stadgar och Allmänna villkor Bredbandsinstallationen för Bodbyns ByaNet och 

accepterar dessa. 

 
 

Kundens namn: ________________________________________________________________ 

Fastighetsbeteckn.: _____________________________________________________________ 

Personnummer: ________________________________________________________________ 

Adress: _______________________________________________________________________ 

Telnr fast och mobil: ____________________________________________________________ 

E-postadress: __________________________________________________________________ 

Kundnummer: (Ifylls av bredbandssektionen): ___________________ 

 

 

Underskrifter: 

Kunden 

Datum: ____________________________    Namnteckning: ____________________________________ 

 

För Bodbyns ByaNet 

Datum: ____________________________    Namnteckning: ____________________________________ 


