
  

 
 

Smedjebacken Energi AB    
Postadress: Gunnarsvägen 7 | Post nr: 777 34 Smedjebacken    Webbadress: www.smedjebacken.se/seab 
Växel tfn: 0240 – 660 600   E-post: stadsnat@seab.smedjebacken.se 

Beställning av fiberanslutning 

Avtal nr:       gällande fiberanslutning. ( fylls i av SEAB ) 
 

Namn:  Personnummer: 

            
Adress/Leveransadress:  Postnummer: 

       
Fakturaadress om annan än Leveransadress:  Postnummer: 

            
Fastighetsbeteckning:  

      
Telefonnr vi kan kontakta dig på: E-post: 

       
 

Fiberanslutningserbjudande: 

  
 

Fiberanslutning med tjänst, anslutningskostnad ordinarie pris 27.500 
Vid nyttjande av Rot/Rutavdrag dras 1000kr av på fakturan. 

  Välj tjänst senast 1 månad efter inkoppling via www.smedjebacken.zmarket.se 
   

  Anslutningskostnad betalas i direkt anslutning till inkopplande av fibernät. Angiven anslutningskostnad förutsätter att tjänst tecknas 
senast 30 dagar efter installation och att abonnemang finns de första 24 månaderna. Annars blir priset som för fiberanslutning utan 
tjänst. 

 
  

 

Fiberanslutning utan tjänst, anslutningskostnad kontant 30.000 kr 
   

  Anslutningskostnad betalas i direkt anslutning till inkopplande av fibernät. 

 

Preliminärt leveransdatum för installationen av fiberanslutning och utrustning är beräknad till normalt inom 6v efter 
beställning. Smedjebacken Energi AB förbehåller sig rätten att frånträda träffat avtal innan installationen påbörjats. 

 
Jag beställer härmed ovan ikryssad fiberanslutning till ovan angivet pris jämte de vid var tid gällande allmänna villkoren för 
Smedjebacken Energi AB respektive vald tjänsteleverantör. Jag är medveten om att bindande avtal för ovan fiberanslutning 
ingås först efter att jag mottagit underskriven beställning/avtal från Smedjebacken Energi AB. Av nätägaren underskriven 
beställning gäller som avtal försedd med gällande avtalsnummer. 
Sedvanlig kreditprövning kan komma att göras och avtal förutsätter tillfredsställande utfall. 
Genom att underteckna denna beställning godkänner jag Smedjebacken Energi AB:s Allmänna Villkor för Fiberanslutning 
och bekräftar att jag tagit del av informationen om behandlingen av mina personuppgifter enligt punkt 11 i dessa allmänna 
villkor samt samtycker till behandlingen.  
Avtalet om själva innehållstjänsterna – såsom bredband, TV och telefoni – förutsätter att separat avtal tecknas med 
tjänsteleverantör (t.ex. Telia eller Tyfon) och för dessa tjänster gäller sådant företags Allmänna villkor och Villkor för 
produkt. (Se respektive tjänsteleverantörs hemsida) 
 

Ort och datum:  Ort och datum: 

  Smedjebacken 20     -      - 
Fastighetsägares underskrift:  Nätägarens (Smedjebacken Energi AB stadsnät) underskrift: 

   
Namnförtydligande:  Namnförtydligande: 

            Jan Nordqvist 
    Smedjebacken Energi AB 
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