
 Bredbandsavtal – Privat – Fiber – Utan Installation – 0/18 mån 

Kunduppgifter 

Namn:        Personnr:        

Adress:        Mobil:        

Lägenhetsnr:       
(Fyrsiffrigt nr eller  

objektnr på hyreskontrakt) 
Telefon:        

Postnr:        Ort:       Inflyttningsdatum:       

Mailadress:        

Anläggningsadress om annan än ovanstående:       

Villa Radhus Lägenhet EksjöBostäder Lägenhet 

    
Tjänst 200, 500 och 1000 Mbps är enbart valbart vid ombyggt område 

 Bredband Hastighet (upp- och nedströms) Pris/Månad * Pris/Månad 

 2 Upp till 2 Mbps 97 kr 149 kr 

 10 Upp till 11 Mbps 197 kr 249 kr 

 100 Upp till 110 Mbps 297 kr 349 kr 

 200 Upp till 220 Mbps 447 kr 499 kr 

 500 Upp till 550 Mbps 647 kr 699 kr 

 1000 Upp till 1000 Mbps 897 kr 949 kr 

* Gäller helkund (kund som har tecknat elavtal med Eksjö Energi ELIT AB). 

** Gäller enbart vid andra tjänster som t ex IP-telefoni och/eller IPTV. 

Avtalstid 

 
Jag väljer att teckna ett 18 månaders abonnemangsavtal med 0 kr i startavgift. 

Vid tom kryssruta gäller ett abonnemangsavtal utan bindningstid med 499 kr i startavgift. 

Inkopplingsdatum 

Avtalet ska vara Eksjö Energi tillhanda senast en vecka före önskat inkopplingsdatum. 

 Jag väljer bredbandsinkoppling den         Gäller endast helgfria vardagar 

Faktureringsintervall 

 4 gånger/år 6 gånger/år 12 gånger/år  

     

Jag beställer ovanstående abonnemang och accepterar avtalsvillkoren BA-DNR2018-03. (se www.eksjoenergi.se) 

Ort:        Datum:        

Egenhändig underskrift: 

 
 
 

 

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

575 80  EKSJÖ Org. nr 556572-6568 Telefax 0381-135 48 

   

 

 
Skannat     Avtalsnr 
 
Koder     Driftad 
 
Zem            SAP    BTK 
 
 

Sign 

Knr 

http://www.eksjoenergi.se/


Avtalsvillkor BA-DNR2018-03 

 
Härmed tecknas ett abonnemang mellan kund och nätägaren, Eksjö Energi ELIT AB, 
avseende bredbandsanslutning. I abonnemanget finns 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. 
  
Abonnemanget gäller från driftsdatum och har en (1) månads uppsägningstid.  
Vid 18 månaders avtalstid kommer en avgift på 499 kr att tas ut om avtalet bryts i förtid.  
  
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 person- och platsbundet och kan 
därför inte överlåtas.  
 

 

Meddelande till Eksjö Energi ELIT AB 

      

 


