
gTelia

Postnummer:

Telefon (hem):

tr-posr:

Bestdllningsblankett Oppen Fiber@

Varvinligtexta. OB$!Allauppgif,ter m6ste fyllas i for att bestdllningen ska.vara giltiE.
,  : " ' ,  ,  . : : ' r  ' l  '  

. t  :  :

Fastig hetsdgarens namn* :
. : :

Fasti g hetsbeteckn i n g :

Personnummer (AAmmdd-nnnn )  :

Adress:

Postadress:

Mobil: (0701112233)

Ja tack, jag vill bestdlla Oppen Fiber till min fastighet. Jag har tagit del av Allmiinna
villkor och produktinformation for Oppen Fiber pA oppenfiber.se och accepterar villkoren.

Jag vdljer ett av foliande befalningsatternativ:

EngAngsbetalning 16 700 kr

Jag ansdker om delbetalning 308 krlmAnad i60 mAnader**

Vdljer du att betala med en engAngsbetalning fAr du en faktura efter installation, med 30 dagars betalningstid.
Vdljer du att ansoka om delbetalning per mAnad f,;l|ler du ocksA i blanketten pA baksidan. Skicka din bestdllning i det
bifogade svarskuvertet. Har svarskuvertet forsvunnit? Kontakta Kundtjdnst 020-40 24 00 f6r rAtt svarspostadress.
For det fall tilldggsbestdllning sker kommer angivet pris att justeras. Tillegg sker genom Bestdllnings-
blankett Tillvalstjdnster for Oppen Fiber.

Ort, datum

Fasti g hetsdgarens u nderskrift Namnfortydligande

Genom din bestdllning ingAr du avtal med TeliaSonera Sverige AB om anslutning av din fastighet titt Oppen Fiber. En forutsdttning
for avtalet dr att minst 30 o/o av'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.

** LAn tecknas med TeliaSonera Finance AB och f6rutsdtter sedvanlig kreditprdvning. LAnet dr pA 60 mAnader och faktureras mAnadsvis.
LAnekostnaden iir baserad pA och foljer Stibor 30 dgr. Denna noterades per 2013-09-16 ti l l 1,11 o/o. Aviavgift t i l lkommer med 2g kr
per pappersfaktura. Effektiva rdntan per 2013-09-16 dr 4,12o/o vid en kredit om '16 700 kr pA 60 mAnader, orn det kostnadsfria
alternativet e-faktura vdljs. F6r fullstdndiga avtalsvillkor hiinvisas till TeliaSonera Finance Allmdnna villkor TSFKL 2013:10 (Kreditvillkoren),
som du finner pA oppenfiber.se Se dven standardiserad europeisk kreditinformation som bilaga ti l l 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 ri iknat frAn den dag du fAtt bekrdftelse pA din bestdllning, den s.k. Angerfristen,
och upphor att gdlla om du samtycker ti l l  att leveransen pAb6rjas under Angerfristen.

Telia Oppen Fiber
123 86 Farsta
Stockholm

Tel: O2O-40 24OO
oppenfiber.se

Org.nr: 556430-0142
TSP-3838 1

Oppen Fiber@ dr ett registrerat
varumdrke av TeliaSonera AB.



Bilaga 1 till avtal om Oppen Fiber till villa - Delbetalning

Standard iserad Europeisk Konsumentkreditinformation

1 . Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter: TeliaSonera Finance AQ, org. nr. 556404-666'l,Vitsandsgatan 9E, 123 86 Farsta,
www.teliasonerafinance.com. Kreditformedlare: TeliaSonera Sverige AB, 123 86 Farsta

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten:
. Typ av kredit: kontokredit (lAn)
. Det sammanlagda kreditbeloppet: 16 700 kr

For det fall bestdllning av tillvalstjiinster for Oppen Fiber sker kommer angivet pris att justeras. Justeringen motsvarar kostnaden
for tillSggsbestdllningen efter eventuella avdrag. Exakt pris framgAr av Bestdllningsblankett Tillvalstjdnster for Oppen Fiber. Exempel:
Tilldgg: Det sammanlagda kreditbeloppet:
1000 kr 17 TOOkr
3000 kr 19700 kr
5000 kr 21700kr

' Villkoren for kreditutnyttjandet: Kreditgivaren fattar beslut om beviljande av kredit vid ansokan. Efter beviljande av krediten och
fullgjord leverans sker betalning till leverantoren av TeliaSonera Finance AB for kundens rdkning.

. Kreditavtalets loptid: 60 mAnader
' Avbetalningar: 308 krlm6nad i 60 mAnader (vid rdnteliige enligt punkten 3 samt val av det kostnadsfria faktureringsalternativet

e-faktura) For det fall tilldggsbestdllning sker kommer angivet belopp att justeras i motsvarande mAn.
' Det totala belopp som du ska betala: 18 480 kr. For det fall tilli iggsbestiillning sker kommer angivet belopp att justeras i

motsvarande mAn.
' Krediten iir kopplad till: leverans av Oppen Fiber till villa frAn Telia (Leverantoren) till kontantpris 16 700 kr. Fdr det fatt tilldggs-

bestdllning sker kommer angivet belopp att justeras i motsvarande mAn.

3. Kreditkostnader:
. Kreditrdnta: Rorlig rtinta, baseras pA och foljer Stibor 30 dagar
' Effektiv rdnta: 4,12o/o vid Stibor 30 dagar, noterad till 1,11 o/o, pe,( 2013-09-16 (f6rutsatt att det kostnadsfria faktureringsalternativet

e-faktura valts). For det fall tilldggsbestiillning sker kommer angivet belopp att justeras i motsvarande mAn.
' Andra kostnader i samband med kreditavtalet: nej, inga tvingande. Aviavgift 29 kr, tas ej ut om kunden vdljer e-faktura.
' Kostnader isamband med forsenade betalningar: pAminnelseavgift, f.n. 60 kr, samt drojsmAlsrdnta enligt rdntelagen. Indrivnings-

avgifter tas ut i enlighet med de hosta tillAtna beloppen i Inkassolagen (1974:182). Uteblivna betalningar kan fA allvarliga konsekvenser
och forsvdra mojligheterna till att erhdlla kredit.

' Kreditgivaren fdr med omedelbar verkan dndra en sdrskild avgift for krediten i den mAn kreditgivarens kostnader for den Atgdrd
som avgiften avser har fordndrats eller i enlighet med lagdndringar. Kreditgivaren ldmnar meddelande om foriindrade avgifter for
krediten pA fakturan, genom ett sdrskilt meddelande till kredittagaren eller genom annonsering i dagspressen. Om meddelande
liimnats genom annonsering, ldmnas ocksA meddelande ifoljande avisering.

4. Andra viktiga rdttsliga aspekter
' Angerrdtt. Ni har riitt att frAntrdda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
' FortidsAterbetalning. Hela eller delar av krediten kan dterbetalas i fortid ndr som helst.
' Sdkning i en databaS. Kreditgivaren anviinder sokandens personkreditupplysningar vid beviljande och bevakning av krediten.

Om en kreditansokan awisas pA grundval av en sokning i en databas mAste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig
resultatet av sokningen. Detta giiller inte om utldmnandet av sAdan information dr forbjudet enligt gemenskapslagstiftningen
eller strider mot allmdn ordning och sdkerhet.

' Du har rdtt att pA begdran kostnadsfritt fA en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestiimmelse dr inte tilldmplig om kredit-
givaren vid tidpunkten for begdran dr ovillig att ingA kreditavtalet med dig.

' Om du i samband med kreditprovningen fAr avslag pd din ansokan om delbetalning kommer Telia att begdra forskottsbetalning
innan leveransen pdborjas. Vi kommer dven att begdra forskottsbetalning om kreditprovningen inte kan genomforas, t.ex. pA
grund av att du spdrrat din identitet for kredit upplysning.

5. Ytterligare information ndr det gdller distansforsdljning av finansiella tjdnster
a. Betriiffande kreditgivaren

i. TeliaSonera Finance dr registrerade hos Bolagsverket
ii. Berord tillsynsmyndighet dr Finansinspektionen

b. Betrdffande kreditavtalet
i. Utnyttjande av Angerrdtten: 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 leveransen pdbdrjas under Angerfristen. Om Angerrdtt ska utnyttjas
meddelas TeliaSonera Finance pA adress ovan.

c. Betrdffande provning
i. Se Allmdnna villkor TSFKL 2013:10, punkten 19. KlagomAl och provning utanfor domstol for konsument sker i forsta hand

genom kontakt med TeliaSonera Finance. I andra hand kan konsument vdnda sig till Allmdnna Reklamationsndmnden, ARN.
Kredittagaren kan ocksA viinda sig till allmdn domstol.

Jag ansoker hiirmed om kredit

Jag bekriiftar att jag tagit del av ovanstAende och att jag godkiinner Allmdnna villkor TSFKL 2013:10, som finns pA oppenfiber.se

Ort. datum

Sdljbolagets noteringar

m
Fasti g h etsiigarens u nderskrift Namnfortydligande


