Villkor för Tjänsteavtal – Sönnasjöfiber
Lämna in ett undertecknade avtal
Ett undertecknade avtal ska lämnas in till Sönnasjöfiber. Detta kan ske genom
att medlemmen:
•
•

Lämnar in avtalen vid informationsträff den 13 november 2018
Lämnar/skickar avtalet till/i brevlåda hos SENAST 19 NOVEMBER 2018
Kenneth Jonasson; Sved 105; 833 48 Hammerdal

Ett avtal för varje anslutning
De medlemmar som betalar flera anslutningar ska lämna in avtal för varje anslutnings/
fastighetsbeteckning. Det är fastighetsägaren som ansvarar för avtalen med Sönnasjöfiber.

Kostnader för tjänster
Tripel Play avtalet är ett gruppavtal som Sönnasjöfiber tecknat med Telia på 5 år med möjlighet till
förlängning. Kostnaden för Triple Play avtalet 339 kr/månad betalar respektive medlem till
föreningen. Triple Play kan endast tecknas av privatpersoner.
Nätavgiften (Drift och underhålls-kostnad) beslutas av föreningsstämman. Detta är en avgift som
alla anslutningar med egna fastigheter ska betala. Avgiften betalas av medlem/fastighetsägare.
Alla avgifter till föreningen betalas i förskott månadsvis via autogiro eller årsvis via faktura.
Alla övriga kostnader för tjänster betalas direkt till respektive leverantör av medlemmen/abonnent.

Innehåll Triple Play – Telia
Telia Bredband 100/100
Hastigheten passar perfekt för dig som vill kunna streama filmer i hd, spela online och
ladda ner tunga filer eller familjen som delar på uppkopplingen, streamar mycket
underhållning eller laddar upp mycket information. 5 valfria e-postadresser ingår.
TV från Telia, Tv-paket Lagom samt Play+ Lagom
Du får ett brett utbud av kanaler och programbibliotek som innehåller program och filmer
som du kan se när du vill. Med tv via fiber kan du se kanaler i hd-kvalité och du kan få tv till
5 boxar samtidigt. Med tjänsten Play+ kan du se på tv-kanaler och film via din dator, mobil
eller surfplatta. Vill du lägga till annat utbud som HBO, C More eller Viasat gör du det
enkelt på telia.se.
Telia Telefoni
Bredbandstelefoni med samma minutpris som från fast telefon med prisplan Mini.

Tjänsteavtalen följer fastigheten
Vid försäljning av fastigheten är fastighetsägaren ansvarig för att köparen informeras om de
tecknade avtal som finns med Sönnasjöfiber och att den nye ägaren tar över ingångna avtal.

