2017-08-28

Väring sydost fiber erbjuder fibertjänster till hyresgäster – medgivande av hyresvärd
Detta medgivande berör aktivering och användning av fiberanslutning i Väring sydost fibers
tjänsteutbud. Ett medgivande innebär att fiberanslutningen i fastigheten kopplas upp mot tjänster i
fibernätet. Väring sydost fiber (nedan kallad Föreningen) sluter ett avtal med respektive hyresgäst.
Hyresgästerna kan erbjudas det öppna utbudet på qmarket.se. Hyresgäst (ej medlem i Föreningen) och
fastighetsägare, som är ansvarig ägare av fastighetsanslutningen, skriver sedan ett inbördes avtal om
att hyresgästen får teckna tjänster av Väring sydost fiber.

□ Fastighetsägare

Namn

Adress:…………………………………………………… (korrekt enligt Lantmäteriet)
Anslutningsadress

Postnr:………………….. Ort:………………………………

Fastighetsbeteckning(ar)

Hemtelefon

Fakturaadress
om annan än
anslutningsadress

Ange vilka lägenheter det gäller:

Mobil

Adress:……………………………………………………………………………….
Postnr:………………….. Ort:……………………………………………………..

E-post
Underteckna godkännande och sänd till Väring sydost fiber, c/o Ingela Eriksson, Väring Östergården 1,
54196 Väring så fort du låter hyresgästen använda fibernätet. Det går bra att underteckna och maila
kopia - till ingela@varing.se

□

Ja, vi godkänner att våra hyresgäster får teckna egna avtal med Väring sydost fiber. Sätt kryss vad som
gäller i er fastighet. Medgivandet gäller tills vidare, från…………..

□

De kan välja gruppavtal 100/100 Mbps eller mer och låser sig då för fem år. Tjänsten kan överlåtas till
ny hyresgäst i lägenheten. Detta sköts mellan föreningen och hyresgästen.
Gäller till 25/9 2017

□

De kan välja av det fria utbudet på qmarket.se. Startavgift tillkommer för kunden.

En månadsavgift tillkommer för drift och administration, vilken betalas av □ hyresgästen □ hyresvärden.

X_______________________________
Ort och Datum
X_______________________________
Abonnentens/medlemmens/hyresvärdens underskrift
X_______________________________
Namnförtydligande

2017-08-28

Överenskommelse om fiberanslutning i fastigheten
för tjänster som TV, internet och telefoni - mellan hyresvärd och hyresgäst

Fastigheten:__________________________________________________
Med adress:__________________________________________________
är ansluten till fibernätet hos Väring sydost fiber.

Härmed är vi överens om att hyresgästen:
Namn:__________________________________________________
har rätt att teckna avtal för tjänster hos Väring sydost fiber.
Fastighetsägaren godkänner att hyresgästen får teckna:

□

Gruppavtal 100/100 Mbps eller mer och låser sig då för fem år. Tjänsten kan överlåtas till ny hyresgäst
i lägenheten. Detta sköts mellan Väring sydost fiber och hyresgästen. Gäller till 25/9 2017

□

tjänster på det fria utbudet på zmarket.se. Startavgift tillkommer för kunden.

Serviceavgift, som täcker drift och underhåll samt administration hos Väring sydost fiber

□

betalas av hyresgästen

□

betalas av hyresvärden och ingår i hyran

_______________________________
Ort och Datum

_______________________________
Ort och Datum

_______________________________
Hyresvärdens underskrift

_______________________________
Hyresgästens underskrift

_______________________________
Namnförtydligande

_______________________________
Namnförtydligande

