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Avtal Fastighetsanslutning 
1 Parter 
 

1.1 Ownit Broadband AB 
Firma Org.nr. 

Ownit Broadband AB 556608-9933 
Postadress Telefonnummer 

116 88 Stockholm 08-525 073 00 
Besöksadress Faxnummer 

Katarinavägen 15 
Stockholm 

08-549 047 30 

 E-post 

 info@ownit.se  
Referensnummer Avtalsnummer. 

            
 

1.2 Seraljens Samfällighetsförening 
Firma Org.nr. 

 Seraljens 
Samfällighetsförening 

716416-2609 

Postadress Telefonnummer 

Box 6042    
Postnr och ort Mobilnummer 

 102 31 Stockholm  
Fakturaadress E-post 

 Se ovan 
Antal hushåll 

 

68 hh + 1 st 
föreningsabonnemang  
 
 

1.3 Kontaktpersoner 
Ownit Direkttelefonnummer E-post 

 Kjell Lindqvist 0732-098220  kjell.lindqvist@ownit.se 
Kunden Telefonnummer E-post 

Imran Bukhari 0705-39 09 09 Imran.bukhari@seraljen.se 
   

Leif Warbrandt 0705-27 21 69 leifwar@live.com 
 

 
2 Omfattning och avtalshandlingar 
 
2.1 Seraljens Samfällighetsförening (Föreningen) och Ownit Broadband AB (Ownit) har genom 
detta avtal ("Avtalet") överenskommit att Ownit skall tillhandahålla Ownits Bredbandstjänster genom 
att ansluta fastighetsnät avseende Föreningen till Ownits nät ("Ownit Fastighetsanslutning"). 
 
2.2 Förekommer mot varandra stridande villkor i Avtalet gäller villkoren i denna Huvudtext före 
villkoren i bilagor och bilagorna sinsemellan i nummerordning. Senare tillkomna bilagor skall gälla före 
äldre bilagor av samma typ. 
 
3 Tjänster 
 
I Avtalet ingår följande tjänster 
 

a) De boende i berörda fastigheter får tillgång till Ownits bredband genom en individuell 
anslutning enligt punkt 4.1. 
 

b) De boende i berörda fastigheter får tillgång till IP-TV genom att teckna separat avtal 
med Ownits samarbetspartners. 

 

c) Service och support ingår kostnadsfritt till samtliga kunder. Föreningen, Hushållet eller 
motsvarande skall för support ringa till Ownit vars telefonnummer framgår av 
information på hemsidan. Ownit erbjuder kundsupport veckans alla dagar. 
 

d) Ownit står för full service på switcharna under avtalstiden. 
 

e) Installation av Fiberoptiskt nät till samtliga hushåll utförs av CLS Elektronikservice AB 
som offererats genom Ownit med där avtal tecknas mellan Föreningen och CLS 
Elektronikservice AB. 
 
 

http://www.ownit.se/
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4 Tjänster till hushållen 
Alla hushåll får tillgång till följande bredbandstjänster enligt punkt 4.1. 
 
4.1 Tjänster 
  

a)  Bredbandstjänst: 
  

x 500-1000/500-1000 Mbit/s överföringshastighet till varje hushåll 
x En fast IP-adress per hushåll 
x Felanmälan och teknisk support, veckans alla dagar 
x E-post konton, upp till 10 st, 100 MB per konto 
x E-post kan även läsas och skickas via webbmail 
x Utrymme för hemsida, 100 MB 
x Tjänsten Ownit tillhandahåller är helt öppen utan några begränsningar 

b) Telefonitjänst:  
 
I bredbandsabonnemanget ingår även ett fast telefonabonnemang från Ownit. För 
aktuell prislista, se www.ownit.se. Avgiften faktureras direkt till abonnent månadsvis i 
efterskott.  
 

5 Pris 
Anslutningsavgift Stadsnät: 
5 000 SEK exkl moms. 
 
Bredbandstjänst:  
Startkostnad 0 Sek per lägenhet. Månadskostnaden för 500/-1000/500-1000 Mbit/s bredband samt 
tilläggstjänsterna enligt punkt 4.1 a, b, är 219 inklusive moms. Avgiften faktureras i förskott till 
Föreningen.  
 
För denna Gruppanslutning faktureras föreningen för 55 st hushåll.  
Föreningen meddelar Ownit vilka 55 hushåll som skall aktiveras. Övriga hushålls portar är inte aktiva. 
 
För tillkommande hushåll skall föreningen meddela Ownit, som sedan aktiverar aktuella portar mot en 
engångskostnad av 1.250 Sek inklusive moms per aktiverad port. Tillkommande hushåll kommer 
därefter att adderas till Gruppanslutningen. 
 
Abonnemanget som föreningen förfogar över har ingen månadsavgift. 
 
Kundplacerad utrustning: 
68 stycken Inteno EG300  1.315 Sek inklusive moms per styck 
 
Utrustningen installeras av CLS Elektronikservice AB. 
 
 
6 Allmänna villkor 
6.1 För tjänster enligt Avtalet gäller Ownits Allmänna villkor för Ownit Fastighetsanslutning, Bilaga 1  
samt Ownits Allmänna villkor för konsument Bilaga 2. 
 
 
7 Avtalstid 
7.1 Avtalet gäller från och med genomförd och av Föreningen godkänd driftsättning och 36 månader 
framåt. 
 
7.2 Har inte Avtalet sagts upp senast sex (6) månader före den initiala avtalsperiodens slut, förlängs 
det automatiskt att gälla ytterligare ett (1) år. Därefter förlängs avtalet årsvis med iakttagande av sex 
(6) månaders uppsägningstid. 

http://www.ownit.se/
http://www.ownit.se/
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8 Övrigt 
 
 
8.1 Priserna i avtalet är fasta under avtalsperioden om inte annat anges. 

8.2 Föreningen skall ge Ownit möjlighet att kvittera nyckel som ger tillträde till de utrymmen där Ownit 
placerar aktiv utrustning. 

8.3 Föreningen ansvarar för att förse Ownit med en datafil innehållande namn, adress, postadress 
samt i tillämpliga fall lägenhetsnummer eller motsvarande för samtliga hushåll som omfattas av detta 
avtal.  

8.4 Punkten 6.6 i Ownits Allmänna villkor för fastighetsanslutning (1 maj 2011) är inte tillämplig i detta 
avtal. 

8.5 Ändringar i och tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter för 
att bli gällande. Om inget annat anges är alla priser inklusive moms och fasta under avtalstiden. 

 
     
                                         ---oOo--- 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav vardera parten har tagit var sitt. 

 

Stockholm 2016 - ___ - ___  Stockholm 2016 - ___  - ___   

 

Ownit Broadband AB   Seraljens Samfällighetsförening 

   

_________________________ 
  

Jörgen Lindqvist, Tf Affärsomr.chef  

 _________________________ 
 

_________________________ 

      

 

Ownit Broadband AB   Seraljens Samfällighetsförening 

   

_________________________ 
 

Ludvig Edlund, Tf Försäljningschef 

 _________________________ 
 

_________________________ 

 

 

http://www.ownit.se/

