
 

 

       Årjängs Nät AB 

       Järnvägsgatan 1    672 30 Årjäng        Tfn +46 (0)72-500 16 22      E-post: info@arjangsnat.se          Hemsida: www.arjangsnat.se 

 

Beställning av villaanslutning  

Härmed beställer undertecknad en anslutning till Årjängs Nät AB till nedanstående anläggningsadress.  
 
Ordinarie pris för en fiberanslutning av privat villa i centrala Årjäng är 24 500kr. 
 
För att säkerställa drift och service av fibernätet utgår en månadsavgift på 50 kr/anslutning. Fakturering av 
denna sker två gånger om året i förskott. Fakturering av anslutningsavgiften sker när fastigheten är installerad.  
 

Beställnings-/avtalsnummer (fylls i av Årjängs Nät) Kontakt Årjängs Nät AB 

 
Kundtjänst: Tfn. 072-500 16 22 
E-post: info@arjangsnat.se  
Hemsida: www.arjangsnat.se 

Fastighetsägare Person-/Organisationsnummer 

  

Faktureringsadress Fastighetsbeteckning, ansluten fastighet 

  

Postnummer Ort Anläggningsadress, ansluten fastighet 

 Årjäng  

Kontaktperson fastighetsägare Telefon kontaktperson (fast och mobil) 

  

Mail kontaktperson Jag önskar aktivera anslutningen. Se förklaring 
under Särskilda villkor, punkt 6 på nästa sida. 
Kryssa alternativ. 

 
                                      

 
Underskrift 

Ort och datum 

 

Fastighetsägarens underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Genom undertecknande av Beställningen förbinder sig Fastighetsägaren att följa Årjängs Näts gällande 
allmänna och särskilda avtalsvillkor. Se nästa sida för Särskilda villkor 
 
Årjängs Nät behöver behandla, spara och ibland dela dina personuppgifter i våra system för att kunna fullfölja 
detta avtal gentemot dig. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finner du på vår hemsida 
www.arjangsnat.se under fliken frågor och svar. 
 
Jag godkänner att Årjängs Nät behandlar mina uppgifter enligt den information jag fått:  JA          NEJ   
 

 

JA

A 

NEJ 

http://www.arjangsnat.se/
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Vid villafiberanslutning gäller följande särskilda villkor 
 
 

 
1. Avtal har träffats när undertecknad 

beställning har kommit Årjängs Nät 
tillhanda. 

 
2. Om Avtal har tecknats i samband med 

t.ex. en mässa, informationsmöte 
eller hemförsäljning har du rätt till 14 
dagars ångerrätt enligt Distans- och 
Hemförsäljnings-lagen (SFS 2005:59). 
Ångerrätten gäller 14 dagar från 
undertecknat Avtal kommit Årjängs 
Nät tillhanda. Ångerrätten upphör att 
gälla om samtycke till att leveransen 
påbörjas under den s.k. ångerfristen. 

 
3. Fastighetsägaren skall se till att 

möbler, ledningar eller dylikt ej 
hindrar installationsarbetet.  

 
4. Om Fastighetsägaren underlåtit att 

utföra erforderliga åtgärder för 
installation eller ej bereder 
representanter för Årjängs Nät 
tillträde för installation inom ramen 
för leveranstiden trots påminnelse 
från Årjängs Nät eller dess 
representant anses fastigheten vara 
installerad och Årjängs Nät förbehåller 
sig rätten att fakturera anslutnings-
avgift och månatlig avgift. En extra 
avgift, enligt var tids gällande prislista, 
f.n. 1 400 kr tillkommer vid den 

tidpunkt den senarelagda 
installationen utförs. 

 
5. Fastighetsägaren är medveten om att 

teknisk utrustning såsom medieom-
vandlare, routrar, mm är känsligt för 
överström (t.ex. åska).  

 
6. Beställningen anses installerad och 

klar då det har möjliggjorts för 
Fastighetsägaren att kunna erhålla 
tjänster genom installerad fiberkabel 
och Ledningsägarens utrustning. Detta 
har inget samband med när 
Fastighetsägaren sedan väljer att 
beställa tjänster. 

 
Fastighetsägaren kan välja att inte 
aktivera anslutningen vid 
installationen. Om aktivering ej sker 
så betalar fastighetsägaren fortsatt 
anslutningsavgiften men inte den 
månatliga serviceavgiften. Den dag 
Fastighetsägaren väljer att aktivera 
anslutningen utgår en kostnad enligt 
var tids gällande prislista, f.n. 1250 kr i 
engångsavgift och därefter den 
månatliga serviceavgiften.  

 
7. I övrigt gäller Årjängs Nät AB:s 

Allmänna bestämmelser.

 


