
Bredbandsavtal – Företag Light Fiber  

Kunduppgifter 

Företag:        Organisationsnr:       

Adress:        Mobil:        

Postnr:        Ort:       Telefon:        

Mailadress:        

Anläggningsadress om annan än ovanstående:       

Kontaktperson 

Namn:        Personnr:        

Mailadress:        Telefon/Mobilnr:       

Tjänst (samtliga priser exkl. moms) 

 Bredband Pris/Månad Startavgift 

200, 500 och 1000 Mbps är 
enbart valbart i ombyggt 

område 

 2 250 kr 995 kr 

 10 390 kr 995 kr 

 50 540 kr 995 kr 

 100 690 kr 995 kr 

 200 840 kr 995 kr 

 500 1100 kr 995 kr 

 1000 1500 kr 995 kr 

I startavgiften ingår teknisk utrustning vid vår avlämningspunkt 

Fiberinstallation 

Installationsavgift 

      kr Priset fylls i av Eksjö Energi. 

Installationsavgiften för en fiberanslutning till företaget kan variera beroende på installationen i fastigheten. 

Ta kontakt med oss och begär offert. 

Datum för inkoppling hos Eksjö Energi 

Ange önskat startdatum:  

Jag beställer ovanstående abonnemang och accepterar avtalsvillkoren BA-DNR2019-04.1 (se www.eksjoenergi.se) 

Ort:        Datum:        

Egenhändig underskrift: 

Namnförtydligande: 

 
 

 

Eksjö Energi ELIT AB www.eksjoenergi.se Telefon 0381-19 20 30 

Telegatan 8 

575 80  EKSJÖ bredband@eksjoenergi.se Org. nr 556572-6568 

 

Sign 

Knr 

 
Skannat Avtalsnr 
 
Koder Driftad 
 
Zem SAP  BTK 



   

 

Avtalsvillkor BA-DNR2019-04.1 
 

Härmed tecknas ett abonnemang mellan kund och nätägaren, Eksjö Energi ELIT AB, avseende 
bredbandsanslutning. I abonnemanget ingår teknisk standardutrustning enligt nätägarens 
specifikation, samt rätten till att trafikera nätet med tillhörande IP-adress. Kunden är skyldig att se 
till att endast sådan utrustning används, för anslutning till nätet, som är godkänd av nätägaren. 
Utrustning som placerats ut av Eksjö Energi ELIT AB får inte flyttas utan att först meddela nätägaren.  
  
För utrustning som Eksjö Energi ELIT AB placerat hos kunden, gäller att kunden äger tillträde endast 
till den del av utrustningen som gränsar mot kundens dator eller nätverk. Sådan utrustning får 
endast konfigureras eller på annat sätt ändras av nätägaren. Vid förlust eller skada på sådan 
utrustning är kunden ersättningsskyldig till nätägaren, med det belopp som motsvarar 
anskaffningsvärdet av utrustningen.  
  
Som kund är du ansvarig för att se till att de tekniska kraven uppfylls. Om de tekniska kraven inte 
uppfylls kan nätägaren inte ta ansvar för försämrad kvalitet, dålig mottagning, bristande tillgång, 
störningar, avbrott, förluster eller andra brister och skador i samband med användandet av 
tjänsterna. Kapaciteten i nätet kan variera beroende på aktuell trafikbelastning. 
 
Avtalet gäller från den dag abonnemanget aktiveras.  
Abonnemanget aktiveras den dag du loggar in. En (1) månads uppsägningstid gäller. Månadsavgiften 
är ett cirkapris beräknat på årsavgiften delat med tolv, därför kommer avgiften att variera beroende 
på antalet dagar i gällande månad.  
Installationsavgiften faktureras när installationen är klar.  
 
Nätägaren förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar under avtalsperioden. Vid en prisjustering 
har abonnenten rätt att bryta avtalet med en månads uppsägningstid. Nätägaren förbehåller sig 
rätten att avbryta abonnemanget vid bristande betalning eller om abonnenten på ett olagligt eller 
störande sätt använder nätägarens utrustning eller försöker komma åt otillåten information. Vid 
återinkoppling tillkommer återanslutningsavgift.  
 
Överträdelse kommer att beivras. Abonnemanget är både organisation- och platsbundet och kan 
därför inte överlåtas. 
 
Nätägaren har rätten att uppdatera avtalsvillkoren löpande årsvis. 

 
 
 

Meddelande till Eksjö Energi ELIT AB 

      

 


