Valdemarsro villaförening - Fiberinformation

Fiberinformation och betalningsinformation för medlemsavgift 2015
I december 2014 fick ni en enkät i brevlådan. Enkäten syftade till att undersöka intresset för
fiberindragning på Valdemarsro. Enkätsvaren sammanställdes och 64% svarade att de var
intresserade av att få fiber indraget, baserat på det underlag och den kostnadsbild som enkäten
grundade sig på.
Villaföreningens fibergrupp har därför arbetat vidare och rekommenderat ett av de möjliga
alternativen till styrelsen. Aspekter som beaktats är bl.a. installationskostnad, månadskostnad,
tjänsteutbud, flexibilitet i tjänsteutbud, tjänstekvalitet och längd på avtalstid.
Alternativet som valts ut är Malmö stads modell för fiber till villa, i vilken Ownit fått
uppdraget att leverera bredbandstjänsten och Canal Digital fått uppdraget att leverera TVtjänsten.
En av de stora skillnaderna mot underlaget i december-enkäten, är att det kommer att vara
möjligt att välja enbart bredbandstjänsten om man så önskar. En mer flexibel lösning som vi
tror kommer att passa alla som vill ha fiber indraget till sitt hushåll.
På kommande sidor, finns erbjudandet från Ownit och Canal Digital beskrivet. Där finns även
en kallelse till informationsmöte och avtalet, som skall undertecknas och skickas in när ni
bestämt er för att ansluta er till fibernätet. Som tidigare kommunicerats gäller att vi måste nå
en anslutningsgrad om minst 50% för att det hela skall kunna genomföras.
För löpande info om processen med fiberindragning kan ni besöka vår hemsida,
www.valdemarsro.se
För att kunna ta del av Malmö stads och Ownits erbjudande krävs det att ni är medlem i
Valdemarsro villaförening. Därför bifogas nedan betalningsinformation för 2015 års
medlemsavgift. Även om ni inte är intresserade av fiber ser vi såklart gärna att ni ändå är
medlemmar i villaföreningen.

Betalningsinformation för medlemsavgift 2015
Betalningsmottagare: Valdemarsro villaförening
Bankgironr: 424-6872
Belopp: 100 kr
Märk betalningen ”Medlemsavgift 2015” och inkludera även Er adress.

Mvh
Styrelsen, Valdemarsro villaförening

Malmö februari 2015

Ett samarbete mellan Canal Digital, Ownit Broadband och Malmö stad

Vill du ta del av framtidens tjänster?
Bredband, TV och Telefoni via fiber i ert område.
Som ni säkert har märkt av så har frågan om fiberutrullning pågått i ert område och Ownit har nu tillsammans med
Valdemarsro Villaförening nöjet att presentera vårt alternativ. Vårt alternativ är framtaget i samarbete med villaföreningen och
just nu så undersöker vi intresset och möjligheten att påbörja en byggnation av ett modernt fibernät i ert område. Byggnationen
avser vi genomföra tillsammans med Malmö stad. Information om detta erbjudande återfinns i detta utskick, samt via
www.valdemarsro.se. Missa dessutom inte vårt kommande informationsmöte där du kan lyssna till varför en fiberanslutning är
viktig för framtiden, din fastighet och varför vi med otroligt många referenser är det bästa alternativet för er fiberutbyggnad.
Anslut din fastighet till fibernätet för kampanjpriset 5 495 kr.
Missa inte våra informationsmöten den 4 mars kl. 18:00 samt 19:30 på Bulltoftabanan, Rimfrostgatan 5.
Då efterfrågan varit stor håller vi två på varandra efterföljande möten samma kväll. Ingen anmälan krävs.

Varför ska jag välja detta alternativ framför andra?








Vår kabel-TV tjänst kräver inte att nya ledningar dras
till varje TV-apparat. Inga digitalboxar behövs och
endast ett abonnemang räcker för alla TV-apparater i
hemmet.
Vårt pris är 5 495 kr istället för 20 000 – 35 000 kr.
Jämför gärna vårt paketpris för Bredband, TV och
Telefoni. Vi håller ett lägre pris!
Med ”öppna nät” är valfriheten begränsad och
fortfarande driver en privat aktör alla spelregler.
Prisnivåerna hos leverantörerna i nätet ligger även
på samma nivåer.
I vårt alternativ ägs och förvaltas nätet av kommunen.

Bredband
100/100 eller 1 000/1 000 Mbit/s

Telefonitjänst
Som behåller enkelheten

Analoga kanaler som ingår

Kabel-TV Basutbud (19 kanaler)
Med stora digitala möjligheter

Digitala kanaler som ingår

Stort digitalt utbud finns för ytterligare
digitala TV-kanaler.

Ownit Broadband AB
Västra Varvsgatan 19, 211 19 Malmö

Org. nr 556608-9933
Tel. 08-525 029 61

www.ownit.se
villafiber@ownit.s
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Varför är en fiberanslutning viktig för min fastighet?
 Ni får möjlighet till stora kostnadsbesparingar per månad i jämförelse med era nuvarande tjänster.
 Inga begränsningar i bandbredd eller kapacitet – den snabbaste uppkopplingen som går att få.
 All kapacitet som behövs för framtidens smarta och intelligenta hem.
 Ökar värdet och gör ditt hus mer attraktivt.
Vem ansvarar för vad?
Vi ansvarar för att din fastighet ansluts till fibernätet samt tillhandahållandet av tjänstefördelaren i ditt hem. Vi levererar ett av Sveriges
snabbaste (enligt Netflix) Fiberbredband, samt Telefoni- och TV-tjänster. Vi tillhandahåller naturligtvis även kundservice och support.
Som fastighetsägare ansvarar ni för det interna nätverket, om du väljer att ha ett sådant, samt att det finns eluttag för vår tjänstefördelare.
När avser ni påbörja byggnationen av fibernätet?
När installationen beräknas starta kommer att kommuniceras ut i ett senare skede.
Kommer jag att betala dubbla avgifter under en tid?
Du kan själv välja startdatum för våra tjänster och således inte behöva betala för
dina gamla abonnemang samtidigt som våra startar.
Fungerar fortfarande min gamla teleslinga och kan jag ha kvar mitt larm?
Ja, den kommer att fortsätta fungera. För det mesta är det även problemfritt att byta till
telefoni via fiber/bredband när du har ett villalarm.
Det finns många alternativ och för säkerhets skull rekommenderar vi dig att rådfråga din
larmutgivare.

Fiberanslutningen
Fiberanslutning inkl. installation
Tjänstefördelare (router för alla tjänster inkl. trådlöst nätverk)

Anslutningskostnad
4 495 kr
1 000 kr

Månadskostnad
150 kr
0 kr

Tjänsterna
Bredband 100/100 och Telefoni
Bredband 1 000/1 000 och Telefoni
Kabel-TV Basutbud 19 kanaler (tillval utöver bredband)
Kabel-TV Basutbud + Digitalt utbud T-1 Bas (tillval utöver bredband)

Anslutningskostnad
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Månadskostnad
129 kr
249 kr
80 kr
130 kr

Prisexempel: Fiberanslutning samt Bredband 100/100, Telefoni och Kabel-TV: 150 + 129 + 80 = 359 kr.

Har du redan bestämt dig eller vill du ha mer information?
Jag har redan bestämt mig

Jag vill ha mer information

Underteckna beställningen och sänd till;

Besök oss på våra informationsmöten i området alternativt
kontakta oss enligt nedan alternativ.

Valdemarsro Villaförening
Pär Håkansson
Svanevägen 21
21223 Malmö
Observera att er fastighet måste vara medlem i
Valdemarsro Villaförening, se mer information via
www.valdemarsro.se

Ownit Broadband AB
Västra Varvsgatan 19, 211 19 Malmö

Org. nr 556608-9933
Tel. 08-525 029 61

Telefon:

08-525 029 61

E-post:

villafiber@ownit.se
fiber@valdemarsro.se

Hemsida:

www.ownit.se
www.valdemarsro.se

www.ownit.se
villafiber@ownit.s
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Beställning av fiberanslutning
Detta avtal reglerar beställningen av en fiberinstallation till er fastighet.
Information och tillvägagångssätt för beställning av tjänster skickas ut separat.

Fastighetsägarens namn*:
Personnummer (ååmmdd-nnnn):

Fastighetsbeteckning:
Anslutande gatuadress:
Postnummer och ort:

Telefonnummer:

E-postadress:

Ort och datum:
Underskrift fastighetsägare:



Jag beställer härmed en fiberinstallation till fastigheten enligt gällande priser och villkor i
detta dokument. Detta avtal tillsammans med det samarbetsavtal som tecknas mellan
Ownit Broadband och Villaföreningen Valdemarsro utgör avtal mellan undertecknad och
Ownit Broadband.



Jag betalar 5 495 kr inkl. moms som anslutningskostnad. Därutöver betalar jag en
månadskostnad motsvarande 150 kr per månad i 120 månader (10 år).

* I det fall fastigheten ägs av flera personer åtar sig Fastighetsägaren att inhämta fullmakt om rätt att ingå detta avtal från övriga delägare i Fastigheten.

Sista dag för anmälan är den 20/3 2015

Ownit Broadband AB
Västra Varvsgatan 19, 211 19 Malmö

Org. nr 556608-9933
Tel. 08-525 029 61

www.ownit.se
villafiber@ownit.se

Malmö februari 2015

Ett samarbete mellan Canal Digital, Ownit Broadband och Malmö stad
Förutsättningar och villkor:

Detta avtal med villkor reglerar endast beställningen och
leveransen av en fiberanslutning till er fastighet. Beställning samt
tillhandahållandet av tjänster med tillhörande villkor hanteras
separat.

Genom undertecknandet av detta avtal förbinder ni er att för
fiberanslutningen betala 5 495 kr i anslutningskostnad, vilken
kommer att faktureras er som Fastighetsägare först vid det tillfälle
Leverantörens alla förutsättningar fastställts. Därutöver betalar ni
som fastighetsägare en månadskostnad motsvarande 150 kr per
månad under 120 månader (10 år) räknat från det att
fiberinstallationen är levererad och är färdig att tas i bruk.

Vid flytt kan detta avtal överlåtas till ny ägare.

Detta avtal förfaller med omedelbar verkan för undertecknad part
till förtidslösen om Fastighetsägaren avlider eller om nya ägaren
inte övertar abonnemanget.

Förtidslösen sker genom att beräkna kvarvarande antal månader
(maximalt 120 månader) multiplicerat med månadsavgiften 150
kronor inkl. moms.

Ownit eller dess entreprenör utför ett komplett arbete med
eventuell schakt samt grovåterställning till närmsta grundmur. En
tjänstefördelare sätts även upp i Er fastighet intill inkommande
anslutning. Fastighetsägaren tillhandahåller ett eluttag eller en
förlängningskabel (220 V) som når till denna plats.

Projektet förutsätter att minst 50 % av det totala beståndet
fastigheter, inom det avgränsade området, genomför sin
beställning och skriver på (detta) avtalet.

I det fall detta projekt ej genomförs på grund av att
förutsättningarna ej uppnås så ogiltigförklaras detta avtal i sin
helhet.

Om leveransen av fiberanslutningen beställd enligt detta avtal
inte har skett inom två år från undertecknandet av denna
beställning så ogiltigförklaras detta avtal i sin helhet.

Eventuell erlagd betalning återbetalas Fastighetsägaren till fullo i
det fall detta avtal ogiltigförklaras.

Genom undertecknandet av detta avtal förbinder ni er även att
under minst 24 månader abonnera på Ownits bredbandstjänst för

Ownit Broadband AB
Västra Varvsgatan 19, 211 19 Malmö

Org. nr 556608-9933
Tel. 08-525 029 61



129 kr per månad. Beställning av pakettjänst måste ske senast 3
månader efter det att fiberinstallationen levererats. Ownit
förbehåller sig rätten att fakturera för pakettjänsten till fullo i det
fall ingen beställning har gjorts inom 3 månader.
Genom att lämna begärda personuppgifter i samband med detta
Avtalets ingående samtycker Abonnenten till den behandling av
information som anges nedan. Uppgifterna om Abonnenten
samlas in och behandlas i syfte att ansluta och tillhandahålla
Tjänst, administrera Avtalet, för kundprofilering och
marknadsanalys vid affärs och produktutveckling, för
marknadsföringsändamål, inklusive direkt marknadsföring, av
Ownits från tid till annan förekommande Tjänster, samt för
fakturering. För utförandet av anslutning, tillhandahållande av
tjänst och administration av Avtalet (t.ex. fakturering) kan
personuppgifter komma att lämnas ut till Ownit närstående bolag
och samarbetspartners (t.ex. fakturerings/inkassobolag och
fastighetsägare). Uppgifter kan även för detta syfte komma att
lämnas ut till länder utanför EES.

Särskilda villkor:

Att Malmö stads bredbandsstrategi ej förändras på grund av
exempelvis politiska beslut.

En förutsättning för detta avtal med beställning är att er fastighet
ingår som medlem i Valdemarsro villaförening. Mer information
om medlemskapet återfinns via www.valdemarsro.se.

Fiberkabel, kanalisation samt fiberuttag ägs av Malmö Stad (dock
ingen aktiv utrustning). Detta avtal innebär inte att sådana
tillbehör övergår till Fastighetsägaren och Fastighetsägaren får
inte sälja, pantsätta, hyra eller låna ut eller på annat sätt förfoga
över tillbehören. Äganderätten gäller även efter detta avtals
upphörande.

Fiberkabel och Utrustning kommer att installeras enligt föreslagen
sträcka för installation, tomtmarksarbete, dragningar i fastighet
och liknande. Fiberkabel och Utrustning får inte utan Malmö
Stads skriftliga medgivande flyttas från den plats där den
installerats. Fastighetsägaren står risken för skada på och förlust
av fiberkabel och Utrustning från installationstidpunkten.

www.ownit.se
villafiber@ownit.se

