Avtalsnummer:

LandNet AB

Anslutningsavtal
Optiskt Fibernät

Org nr: 556812-8127
www.landnetab.se

Ansökan/anmälan avser Kommun
X Kävlinge

Lund

Lomma

Eslöv

Staffanstorp

Sökande Fastighetsägare/Företag (Fylls i av alla fysiska eller juridiska personer)
Namn/Företag

Person-/organisationsnummer

Postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Postnummer och ortnamn

E-post adress

@
Anslutningspunktens uppgifter
Fastighetens namn och beteckning

Adress (Om annan än ovan)

Postnummer och Ortnamn (Om annan än ovan)

Anslutning avser
Privathushåll
(LandNet AB återsänder kopia av godkänt avtal)

Företag
(LandNet AB kontaktar oss för offert)

Betalningsform för fiberanslutning (Faktureras efter anslutning är levererad.)
Priset för anslutningen bestäms enligt överenskommelse och bestäms 2014-05-31 av antalet
inkomna avtal till LandNet AB.
Utan ROT
20 000 kr

På 60 mån
460 kr/mån

Ca-pris m ROT
17 100 kr

På 60 mån
399 kr/mån

Finansiering i samarbete med Wasa Kredit. Månadskostnaden är preliminär

Jag väljer delbetala fiberanslutningen
Priset avser komplett fiberanslutning samt delbetalning av anslutning. ROT-avdrag görs av LandNet AB
Erbjudandet gäller privatpersoner. Uppläggningsavgiften är 495 kronor. Sedvanlig kreditprövning görs.
Bindningstid anslutningsavgift 60mån. Räntan är rörlig och för närvarande 8,95 procent.(Feb 2015). Reservation för prisändring.
Fler uppläggnings alternativ finns kontakta LandNet så hjälper vi er.

Jag väljer att betala hela fiberanslutningen kontant.

LNAB 2010 ANS100 V 19_2

17 100 kr inkl. moms (Bestäms vid start av projekt)
Faktureras med helt belopp inkl. ROT-avdrag
20 000 kr inkl. moms (Bestäms vid start av projekt)
Faktureras med helt belopp
Faktureras med helt belopp. ROT-avdrag görs av LandNet AB och specificeras på fakturan.
Anslutningsavgiften bestäms med antalet inkomna avtal vid projektstart och blir då lägre vid bestämda uppnådda kvoter för ert område.
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Avtalsnummer:
ROT-avdrag Optiskt Fibernät
§1

Meddelande om preliminära skattereduktion.
Beställaren ska om LandNet AB 556812-8127 så begär överlämna meddelande från Skatteverket om
den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats.

§2

Redovisning av arbetskostnad.
LandNet AB skall i fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.

§3

Skatteverket ej godkänner helt eller delvis.
I det fall Skatteverket efter begäran inte medger - helt eller delvis - utbetalning äger LandNet AB rätt att
omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden.

Fastighetsägare 1

Fastighetsägare 2

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Andel i %

Andel i %

Andel i % av installationskostnaden innebär att du som fastighetsägare väljer själv hur fördelningen av
installations faktura samt arbetskostnaden skall ske mellan er ägare eftersom detta inte går att korrigera i
efterhand. Vid funderingar på hur mycket man har kvar att tillgå, om man är berättigad osv. hänvisar vi er till
Skatteverket för att undvika restskatt.

Övrigt
§1

Detta avtal omfattar förutom detta Huvudavtal även
”Allmänna Avtalsvillkor för anslutning till LandNet AB Fibernät (LNAB 2010 AAV101 V 8_0)”

§2

När vi planerar att installera fiberanslutningen kommer vi att skicka en bekräftelse av avtalet.
Kontrollera då att allt stämmer, om inte kontakta då LandNet AB omgående.

§3

Avtal för tjänster tecknas separat med de leverantörer som finns på www.landnetab.se där Ni kan få hjälp med val av
Bredband, Telefon, TV-kanaler och andra tjänster. Har ni inte tillgång till Internet kontakta gärna LandNet AB för
hjälp.

§4

Kunden äger rätt att häva avtalet om överenskommen tidplan överskrids.
Skicka anmälan till

LandNet AB
Box 34
244 21 Kävlinge

Underskrift
Datum

Sökandes underskrift

Plats för LandNet AB

Namnförtydligande

Glöm inte att skicka in din anmälan senast
Avtalet går även att scanna och skickas då in på avtal@landnetab.se
OBS! Avtalet skall vara tydligt och båda sidorna av avtal skall vara med.

Information av fiberleverans (Ifylls av LandNet AB)
LNAB 2010 ANS100 V 19_2

Beräknad start av leverans

Beräknad slutleverans
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