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KAMPANJ

* obligatoriska uppgifter.
Jag (dvs. den fastighetsägare som undertecknar beställningen) beställer härmed fiberanslutning till Utsikt 
Bredband AB (Utsikt) fibernät via Byalag. Mina uppgifter avseende beställningen följer nedan. Beställningen 
lämnas till ansvarig för Byalaget. 

Pris
Priset för fiberanslutningen är 4 500 kronor/adress inklusive moms.  
I priset ingår de åtaganden som följer på nästa sida. 
Antal adresser

adress/er ska anslutas på nedanstående fastighetsbeteckning.
Om flera adresser enligt ovan skall separat adressbilaga bifogas beställningen.

Fastighetsägare – namn

Postadress/Anslutningsadress

Postnummer Postort

Personnummer

Fastighetsbeteckning

E-post

Telefonnummer Mobiltelefon

Namn

Postadress

Postnummer Postort

Faktureringsadress om annan än anslutningsadress

Jag är medveten om att bindande avtal med Utsikt träffas först efter att Utsikt skriftligen bekräftar  
beställningen. Om jag lämnat min beställning till Utsikt på ett sådant sätt att Distans- och hemförsäljnings-
lagen (2005:59) är tillämplig har jag 14 dagars ångerrätt från och med att avtalet med Utsikt träffats, dvs. 
dagen då jag mottar Utsikts bekräftelse av min beställning. Om jag vill utnyttja min ångerrätt meddelar jag 
Utsikt om detta inom ovan nämnda tid. Jag bekräftar genom min underskrift samtidigt att erforderliga sam-
tycken inhämtats från make/maka, sambo, partner och/eller annan fastighetsägare.

VÄND



I priset ingår:
• Fiberanslutning till Utsikts bredbandsnät
• Håltagning och tätning i fastigheten
• Indragning av fiberkabeln i fastigheten.
• Montering av kabelskydd vid husväggen
• Installation av fiberuttag och bredbandsswitch
• Aktivering av bredbandsswitch i fastigheten 
• Två års garanti på bredbandsswitchen från installationsdatum

När Utsikt bekräftar denna beställning har avtal avseende fiberanslutning till Byalaget träffats mellan 
mig och Utsikt. Jag förbinder mig att följa Utsikts (i) allmänna villkor för installation samt (i) allmänna 
villkor för nyttjande som jag tagit del av och som i övrigt finns på utsikt.se. Jag bekräftar att jag tagit del 
av informationen om behandlingen av mina personuppgifter enligt Utsikt allmänna villkor, samt samtyck-
er till behandlingen.

Vad ansvarar jag som fastighetsägare för?
•  Gräva på egen tomt. Byalaget tillhandahåller tomslang som skall läggs på ett djup av 

minst 35 cm under färdig markyta. 
•  Planera för lämplig placering av bredbandsswitchen. Tänk på att minimera inomhus-

förläggning av fiberkabeln genom att gräva fram till rätt vägg/utrymme. Bredbands-
switchen skall sitta i torrt utrymme, temperaturen får inte understiga 0°C och inte 
överstiga + 45°C.

•  Vid behov, installera eller komplettera fastighetsnätet i bostaden från bredbands-
switchen.

•  Beställa de tjänster som du vill ha levererade via fiberanslutningen. Det görs från 
någon av våra tjänsteleverantörer. Avtal om abonnemang för internet, TV och tele-
foni tecknas separat med någon av tjänsteleverantörerna i Utsikts öppna fibernät. 
Kostnaden för de olika tjänster som väljs tillkommer

Planera för 
det  arbete 
som ni 
 ansvarar för.

Namnförtydligande

Underskrift

Ort och datum
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Bilagor
• Utsikts allmänna villkor för installation
• Utsikts allmänna villkor för nyttjande
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