AVTAL
Detta avtal gäller för anslutning till Härjeåns bredbandsnät
Härjeåns Nät AB, orgnr:556189-3198, Box 129, 842 22 SVEG
Kunduppgifter
Namn/organisation/företag

Pers.nr/Org.nr

Fakturaadress

Postnr

Installationsadress

Postnr/Ort

Kontaktperson

E-post adress

Fastighetsbeteckning
Önskad inkopplingsvecka

Ort

Telefonnummer

Mobil

Önskas grävhjälp?

* Ja (kryssa i rutan)

Kontaktperson vid installation

Övrigt
Betalningsalternativ
Anslutningsavgiften är 19.900 kr inkl. moms. Härjeåns kan erbjuda grävning från anvisad anslutningspunkt, till kundens
byggnad/kopplingspunkt. * Grävning regleras i separat avtal.
Jag betalar mot faktura. Betalningen erläggs mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor efter slutförd
installation.
Jag betalar mot faktura 19.100 kr, eftersom jag vill och kan nyttja RUT-avdrag (800 kr). RUT-avdragets storlek kan
ändras då det utgår i enlighet med var tids gällande skatteregler.
Delbetalning via Ecster (Handelsbanken Finans AB)
Jag önskar delbetala enligt ett av nedanstående alternativ (OBS! RUT avdrag går inte att kombinera med delbetalning)
Välj
alternativ

Löptid

Upplägningsavgift

Administrativ
avgift

Ränta

Månadskostnad vid ett inköp
på 19 900 kr

12 mån

495 kr

29 kr

0,00%

1 883 kr

24 mån

495 kr

29 kr

4,95%

960 kr

36 mån

495 kr

29 kr

4,95%

656 kr

60 mån

495 kr

29 kr

4,95%

419 kr

Vid en kredit på 19.900 kr och 12 månader blir totalt belopp att betala 20.714 kr och den effektiva räntan 8,40%. Inköpsmånaden är betalningsfri. Vid val av avbetalning skickar Ecster AB en länk till din mobiltelefon, alternativt e-post med länk till
avtal för digital signering. Har ert avtal inte signerats inom 30 dagar kommer fiberanslutningen att faktureras i sin helhet efter
slutförd installation. Förutsättning för delbetalning är ett kreditgodkännande hos Ecster AB. I annat fall kommer fiberanslutningen
att faktureras i sin helhet. Vid val av delbetalning ska även delbetalningsperiod specificeras. Vid uteblivet val av delbetalningsperiod registreras 12 månaders delbetalning per automatik.
Avgifter för tjänster i nätet (t.ex. Internet-uppkoppling) faktureras Kunden direkt av anlitad tjänsteoperatör.
Övriga avtalsvillkor
Undertecknad har tagit del av innehållet i detta avtal och i bifogade Allmänna avtalsvillkor för anslutning till Härjeåns Nät
ABs bredbandsnät, och godkänner villkoren.
Ort och datum ________________________________________________
Kunden
____________________________________________________________
Namnförtydligande
_____________________________________________________________
Skriv under avtalet och skicka till Härjeåns Nät AB, Box 129, 842 22 SVEG,
alternativt scanna och maila till: info@harjeans.se

2019-11-05

