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Fastighetsdgarensnamn*:
.::
Fastig hetsbeteckning :
P er s onnum me(AA
r m m d d -n n n)n
:
Adress:

Postnummer:

Postadress:

(hem):
Telefon

Mobil: (0701112233)

tr-posr:
Ja tack, jag vill bestdllaOppen Fibertill min fastighet.Jag har tagit del av Allmiinna
villkoroch produktinformationfor Oppen Fiber pA oppenfiber.seoch accepterarvillkoren.
Jag vdljerett av foliande befalningsatternativ:
EngAngsbetalning
16700 kr
Jag ansdkerom delbetalning308 krlmAnadi60 mAnader**
Vdljerdu att betala med en engAngsbetalningfAr du en fakturaefter installation,med 30 dagars betalningstid.
Vdljerdu att ansokaom delbetalningper mAnadf,;l|lerdu ocksAi blankettenpA baksidan.Skickadin bestdllningi det
bifogade svarskuvertet.Har svarskuvertetforsvunnit?KontaktaKundtjdnst020-40 24 00 f6r rAttsvarspostadress.
For det fall tilldggsbestdllning
sker kommerangivetpris att justeras.Tilleggsker genom BestdllningsblankettTillvalstjdnsterfor Oppen Fiber.

Ort, datum

Fastig hetsdgarensunderskrift

Namnfortydligande

Genom din bestdllningingAr du avtal med TeliaSoneraSverige AB om anslutning av din fastighet titt Oppen Fiber. En forutsdttning
for avtalet dr att minst 30 o/oav'fastighetsdgarna i omrAdet bestdllt Oppen Fiber. Du kommer att fA besked om forutsiittningen dr
uppfylld senast den 2014-03-02. Om forutsiittningen inte uppfylls upph6r avtalet att gdlla.
* For det fall fastigheten dgs av flera personer
Atar sig Fastighetsiigaren att inhiimta fullmakt om rdtt att ingA avtal om Oppen Fiber
frAn 6vriga deldgare i Fastigheten.
** LAntecknas med TeliaSoneraFinance AB
och f6rutsdtter sedvanlig kreditprdvning. LAnet dr pA 60 mAnader och faktureras mAnadsvis.
LAnekostnadeniir baserad pA och foljer Stibor 30 dgr. Denna noterades per 2013-09-16 till 1,11o/o.Aviavgifttillkommer med 2g kr
per pappersfaktura. Effektiva rdntan per 2013-09-16 dr 4,12o/ovid en kredit om '16700 kr pA 60 mAnader, orn det kostnadsfria
alternativete-faktura vdljs. F6r fullstdndiga avtalsvillkorhiinvisas till TeliaSoneraFinance Allmdnna villkor TSFKL 2013:10 (Kreditvillkoren),
som du finner pA oppenfiber.seSe dven standardiserad europeisk kreditinformation som bilaga till detta avtal.
Ndr du som privatperson kdper en tjdnst pA distans, exempelvis via internet eller telefon, har du enligt Distans- och hemforsdljningslagen
rdtt att Angra kopet. Angerrdtten gdller i 14 dagar riiknat frAn den dag du fAtt bekrdftelse pA din bestdllning, den s.k. Angerfristen,
och upphor att gdlla om du samtycker till att leveransenpAb6rjas under Angerfristen.

TeliaOppen Fiber
123 86 Farsta
Stockholm

Tel: O2O-4024OO
oppenfiber.se

Org.nr:556430-0142
TSP-3838 1

Oppen Fiber@dr ett registrerat
varumdrkeav TeliaSoneraAB.

Bilaga1 till avtalom Oppen Fibertill villa- Delbetalning
StandardiseradEuropeiskKonsumentkreditinformation
1. Kreditgivarens
namn och kontaktuppgifter:
TeliaSonera
FinanceAQ,org. nr. 556404-666'l,Vitsandsgatan
9E, 12386 Farsta,
www.teliasonerafinance.com.
Kreditformedlare:
TeliaSoneraSverigeAB, 12386 Farsta
2. Beskrivningav huvuddrageni kreditprodukten:
. Typ av kredit:kontokredit(lAn)
. Det sammanlagdakreditbeloppet:16 700 kr
For det fall bestdllningav tillvalstjiinster
for Oppen Fibersker kommer angivetpris att justeras.Justeringenmotsvararkostnaden
for tillSggsbestdllningen
efter eventuellaavdrag.Exaktpris framgArav Bestdllningsblankett
Tillvalstjdnster
for Oppen Fiber.Exempel:
Tilldgg:
Det sammanlagdakreditbeloppet:
1000kr
17TOOkr
3000 kr
19700 kr
5000 kr
21700kr
' Villkorenfor kreditutnyttjandet:Kreditgivarenfattar beslut om beviljandeav kredit vid ansokan. Efter beviljandeav krediten och
fullgjordleveranssker betalningtill leverantorenav TeliaSoneraFinanceAB for kundensrdkning.
. Kreditavtalets
loptid:60 mAnader
' Avbetalningar:308 krlm6nad i 60 mAnader(vid rdnteliigeenligt punkten3 samt val av det kostnadsfriafaktureringsalternativet
e-faktura)For det fall tilldggsbestdllning
sker kommer angivetbelopp att justerasi motsvarandemAn.
' Det totala belopp som du ska betala: 18 480 kr. For det fall tilliiggsbestiillningsker kommer angivet belopp att justerasi
motsvarandemAn.
' Krediteniir koppladtill: leveransav Oppen Fibertill villafrAnTelia(Leverantoren)
till kontantpris16 700 kr. Fdr det fatttilldggsbestdllningsker kommer angivetbelopp att justerasi motsvarandemAn.
3. Kreditkostnader:
. Kreditrdnta:Rorlig rtinta, baseraspA och foljer Stibor 30 dagar
' Effektivrdnta:4,12o/ovid Stibor 30 dagar,noteradtill 1,11o/o,pe,(2013-09-16(f6rutsattatt det kostnadsfriafaktureringsalternativet
e-fakturavalts).For det fall tilldggsbestiillning
sker kommer angivetbelopp att justerasi motsvarandemAn.
' Andrakostnaderi sambandmed kreditavtalet:nej, inga tvingande.Aviavgift29 kr, tas ej ut om kundenvdljere-faktura.
' Kostnaderisamband med forsenadebetalningar:pAminnelseavgift,
f.n. 60 kr, samt drojsmAlsrdnta
enligtrdntelagen.Indrivningsavgiftertas ut i enlighetmed de hostatillAtnabeloppeni Inkassolagen(1974:182).Uteblivnabetalningarkan fA allvarligakonsekvenser
och forsvdramojligheternatill att erhdllakredit.
' Kreditgivarenfdr med omedelbar verkan dndra en sdrskildavgift for krediten i den mAn kreditgivarenskostnaderfor den Atgdrd
som avgiftenavserhar fordndratseller i enlighetmed lagdndringar.Kreditgivarenldmnarmeddelandeom foriindradeavgifterfor
kreditenpA fakturan,genom ett sdrskiltmeddelandetill kredittagareneller genom annonseringi dagspressen.Om meddelande
liimnatsgenom annonsering,ldmnasocksAmeddelandeifoljande avisering.
4. Andra viktiga rdttsligaaspekter
' Angerrdtt. Ni har riitt att frAntrddakreditavtaletinom 14 kalenderdagar.
' FortidsAterbetalning.
Helaeller delar av kreditenkan dterbetalasi fortid ndr som helst.
' Sdkningi en databaS.Kreditgivarenanviindersokandenspersonkreditupplysningar
vid beviljandeoch bevakningav krediten.
Om en kreditansokanawisas pA grundvalav en sokningi en databasmAstekreditgivarengenastoch kostnadsfrittmeddeladig
resultatetav sokningen.Dettagiiller inte om utldmnandetav sAdaninformationdr forbjudetenligt gemenskapslagstiftningen
ellerstrider mot allmdnordningoch sdkerhet.
' Du har rdtt att pA begdrankostnadsfrittfA en kopia av ett utkasttill ett kreditavtal.Dennabestiimmelsedr inte tilldmpligom kreditgivarenvid tidpunktenfor begdrandr ovilligatt ingAkreditavtaletmed dig.
' Om du i sambandmed kreditprovningen
fAr avslagpd din ansokanom delbetalningkommer Teliaatt begdraforskottsbetalning
innanleveransenpdborjas.Vi kommer dven att begdraforskottsbetalningom kreditprovningen
inte kan genomforas,t.ex. pA
grund av att du spdrratdin identitetfor kredit upplysning.
5. Ytterligareinformationndr det gdllerdistansforsdljning
av finansiellatjdnster
a. Betriiffande kreditgivaren
i. TeliaSoneraFinancedr registreradehos Bolagsverket
ii. Berordtillsynsmyndighet
dr Finansinspektionen
b. Betrdffandekreditavtalet
i. Utnyttjandeav Angerrdtten:Angerrdttengdller i 14 dagar riiknatfrAnden dag du fAtt bekrdftelsepA din bestdllning,den s.k.
Angerfristen,och upphor att gdllaom du samtyckertill att leveransenpdbdrjasunder Angerfristen.Om Angerrdttska utnyttjas
meddelasTeliaSoneraFinancepA adressovan.
c. Betrdffandeprovning
i. Se AllmdnnavillkorTSFKL2013:10,punkten19.KlagomAloch provningutanfordomstolfor konsumentsker i forsta hand
genom kontaktmed TeliaSonera
Finance.I andra hand kan konsumentvdndasig till AllmdnnaReklamationsndmnden,
ARN.
Kredittagarenkan ocksAviindasig till allmdndomstol.
Jag ansokerhiirmed om kredit
Jag bekriiftaratt jag tagit del av ovanstAendeoch att jag godkiinnerAllmdnnavillkorTSFKL2013:10,som finns pA oppenfiber.se

Ort. datum

Fastig hetsiigarens underskrift

Namnfortydligande
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Sdljbolagets noteringar

