
  

 

 

 
 Beställningsblankett fiberanslutning

VAr vänlig texta. obs! alla uppgifter måste fyllas i för att beställningen ska vara giltig.

Fastighetsägarens namn*:

Fastighetsbeteckning:

Personnummer (ååmmdd-nnnn):

Adress:

Adress:

Postnummer:

Adress som ska anslutas:

Folkbokföringsadress (om annan än ovan):

Postnummer:

Telefon (hem):

E-post:

Postadress:

Postadress:

Mobiltelefon:

Ja tack, jag vill beställa fiberanslutning till min bostad. Jag har tagit del av allmänna villkor och produktinformation 
för fiberanslutning på svenskastadsnat.se och accepterar villkoren.

Jag väljer ett av följande betalningsalternativ:
Engångsbetalning 21 900 kr**

Delbetalning 393 kr/månad i 60 månader***

Väljer du att betala med en engångsbetalning får du en faktura efter installation, med 30 dagars betalningstid. Väljer du
att ansöka om delbetalning per månad fyller du också i blanketten på baksidan. Skicka din beställning i det bifogade
svarskuvertet eller skicka din beställning till Svenska Stadsnät AB, Nynäsvägen 2, 149 30 Nynäshamn. Sedvanlig kredit-
prövning sker vid båda alternativen.

 
 

ORT, DATUM

Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande

Genom din beställning ingår du avtal med Svenska Stadsnät AB om anslutning av din fastighet till fiberanslutning. En förutsättning för avtalet är att  
minst 50 % av fastighetsägarna i området beställt fiberanslutning genom Svenska Stadsnät AB. Om förutsättningen inte uppfylls upphör avtalet att gälla.

* För det fall fastigheten ägs av flera personer åtar sig den fastighetsägare som skriver under avtalet att inhämta fullmakt om rätt att ingå avtal om  
fiberanslutning från övriga delägare i fastigheten. 

** Priset kommer att rabatteras om antalet hushåll som beställer blir tillräckligt högt. Det slutliga priset meddelas skriftligt när Svenska Stadsnät AB skickar  
ut besked om utbyggnaden blir av eller inte. Detta sker efter sista anmälningsdag.

 

*** Lån tecknas med TeliaSonera Finance AB och förutsätter sedvanlig kreditprövning. Lånet är på 60 månader och faktureras månadsvis. Läs mer och  
skriv under på baksidan av detta avtal.

Lånekostnaden är baserad på och följer Stibor 30 dgr, dock används aldrig en notering som understiger 0 %. Denna noterades per 2015-12-18 till -0,63 %. 
Aviavgift tillkommer med 29 kr per pappersfaktura. Effektiva räntan per 2015-12-18 är 2,97 % vid en kredit om 21 900 kr på 60 månader, om det kostnadsfria 
alternativet e-faktura väljs. För fullständiga avtalsvillkor hänvisas till TeliaSonera Finance AB Allmänna villkor TSFKL 2015:10 som du finner på svenskastadsnat.se.  

Se även standardiserad europeisk kreditinformation på baksidan av detta avtal.  
När du som privatperson köper en tjänst på distans eller ingår avtal med en näringsidkare utanför dennes affärslokal har du enligt lagen (2005:59) om distan-
savtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra köpet. Ångerrätten gäller i 14 dagar räknat från den dag du fått bekräftelse på din beställning, den s.k. ånger-
fristen. Mer information om ångerrätt finns i punkten 12 i Allmänna villkor. Om du samtyckt till att leveransen ska påbörjas under ångerfristen och därefter utövar 
din rätt att ångra köpet äger Svenska Stadsnät AB rätt till ersättning från dig för den tjänst som Svenska Stadsnät AB utfört innan du utnyttjade din ångerrätt.

Svenska Stadsnät AB 
Box 85 
261 22 Landskrona

Kundservice 
Tel: 020-100095

info@svenskastadsnat.se
www.svenskastadsnat.se

BESTÄLL 
SENAST 

DEN 20/6

-

 
 

Delbetalning
60 månader 
(se baksida)



 
 
 
TeliaSonera Finance AB, org. nr. 556404-6661, Vitsandsgatan 9E, 123 86 Farsta, www.teliasonerafinance.com 
Kreditförmedlare: Svenska Stadsnät AB, 261 22 Landskrona

•	 Typ av kredit: kontokredit (lån)
•	 Det sammanlagda kreditbeloppet: 21 900 kr
•	 Villkoren för kreditutnyttjandet: Kreditgivaren fattar beslut om beviljande av kredit vid ansökan. Efter beviljande av krediten och 

fullgjord leverans sker betalning till leverantören av TeliaSonera Finance AB för kundens räkning.
•	 Kreditavtalets löptid: 60 månader
•	 Avbetalningar: 393 kr/månad i 60 månader (vid ränteläge enligt punkten 3 samt val av det kostnadsfria faktureringsalternativet 

e-faktura).
•	 Det totala belopp som du ska betala: 23 570 kr.
•	 Krediten är kopplad till: leverans av fiberanslutning från Svenska Stadsnät AB (leverantören) till kontantpris 21 900 kr. 

 

•	 Kreditränta: Rörlig ränta, baseras på och följer Stibor 30 dagar
•	 Effektiv ränta: 2,97 % vid Stibor 30 dagar, noterad till -0,63 % per 2015-12-18 (förutsatt att det kostnadsfria faktureringsalternativet 

e-faktura valts). En notering av Stibor under 0% används inte.
•	 Andra kostnader i samband med kreditavtalet: nej, inga tvingande. Aviavgift 29 kr, tas ej ut om kunden väljer e-faktura.
•	 Kostnader i samband med försenade betalningar: påminnelseavgift, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Indrivningsavgifter 

tas ut i enlighet med de högsta tillåtna beloppen i Inkassolagen (1974:182). Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser och 
försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

•	 Kreditgivaren får med omedelbar verkan ändra en särskild avgift för krediten i den mån kreditgivarens kostnader för den åtgärd som 
avgiften avser har förändrats eller i enlighet med lagändringar. Kreditgivaren lämnar meddelande om förändrade avgifter för krediten 
på fakturan, genom ett särskilt meddelande till kredittagaren eller genom annonsering i dagspressen. Om meddelande lämnats genom 
annonsering, lämnas också meddelande i följande avisering. 

•	 Ångerrätt. Du har alltid en 14 dagars ångerrätt avseende kontokreditavtalet. Ångerrätten gäller i 14 dagar räknat från den dag  
du fått bekräftelse på din beställning, den s.k. ånger fristen. Ifall du utnyttjar ångerrätten avseende distansköp har du även  
automatiskt rätt att säga upp detta kreditavtal. Ifall du utnyttjar din ångerrätt ska du senast inom 30 dagar från dagen då du meddelade  
oss att du vill utnyttja din ångerrätt betala tillbaka det belopp som du erhållit från oss med tillägg för upplupen ränta. Observera att 
ångerrätten avseende tjänst eller vara upphör att gälla när leveransen fullgjorts även om det sker inom ångerfristen om du under 
ångerfristen samtycker till att leveransen påbörjas.

•	 Förtidsåterbetalning. Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
•	 Sökning i en databas. Kreditgivaren använder sökandens personkreditupplysningar vid beviljande och bevakning av krediten.
•	 Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig 

resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen 
eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

•	 Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren 
vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

•	 Om du i samband med kreditprövningen får avslag på din ansökan om delbetalning kommer Telia att begära förskottsbetalning 
innan leveransen påbörjas. Vi kommer även att begära förskottsbetalning om kreditprövningen inte kan genomföras, t.ex. på 
grund av att du spärrat din identitet för kreditupplysning.

•	 Beträffande prövning, se Allmänna villkor TSFKL 2015:10, punkten 18. Klagomål och prövning utanför domstol för konsument 
sker i första hand genom kontakt med TeliaSonera Finance. I andra hand kan konsument vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, 
ARN. Kredittagaren kan också vända sig till allmän domstol.

•	 TeliaSonera Finance står under Finansinspektionens tillsyn när leveransen fullgjorts även om det sker inom ångersfristen.

ORT, DATUM

Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande

Säljbolagets noteringar

1.      Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

2.      beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

3.      Kreditkostnader

4.      Andra viktiga rättsliga aspekter

Jag ansöker härmed om kredit 
Jag bekräftar att jag tagit del av ovanstående och godkänner Allmänna villkor TSFKL 2015:10, som finns på svenskastadsnat.se

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation


