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SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR – UMENET INSTALLATION TRÅDLÖS ACCESS 

 
 

Dessa Allmänna Bestämmelser är avsedda att tillämpas vid av-
tal om installation av Trådlös Access, varigenom förbindelse 

för fri överföring av information kan tillhandahållas för enskilt 

bruk. Bestämmelserna utgör bilaga till ett av parterna träffat 
skriftligt avtal, vilket med bilagor nedan benämns ”Avtalet”, av 

vilket den aktuella ”Kunden” samt ”Leverantören” framgår. 

Om det i Avtalet förekommer motstridiga bestämmelser, har 
villkoren i det av parterna träffade Avtalet företräde framför 

villkoren i de Allmänna Bestämmelserna.  

 

1. Definitioner 

1.1 Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppen-

barligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses 
ha den innebörd som anges nedan. 

Installation – installation av Trådlös Access till fastighet som 

anges i Avtalet. 
Förbindelse – en förbindelse till en av Leverantören installerad 

Avlämningspunkt. 

Förbindelsekapacitet – anges i abonnemangsavtalet som teck-
nats av Kund för Förbindelsen. 

Avlämningspunkt – den punkt där överlämning sker av Förbin-
delsen till Kunden. 

Fastigheten – den fastighet där Kund har sin bostad.  

 

2. Installation 

2.1 Leverantören skall utföra Installation av Trådlös Access till 

fastigheten varigenom Kunden kan erhålla Förbindelse för fri 
överföring av information med i Avtalet angiven Förbindelse-

kapacitet. 

2.2 Leverantörens åtagande är begränsat till Installation till och 
med Avlämningspunkten. Kunden svarar själv för eventuell 

fortsatt ledningsdragning i Fastigheten från Avlämningspunk-

ten. 
2.3 Vid Installationen monterar Leverantören erforderlig utrust-

ning i en Avlämningspunkt i Fastigheten. Avlämningspunkten 

installeras på lämplig plats i Fastigheten innanför husvägg. Le-
verantören äger rätt att avgöra placeringen av Avlämningspunk-

ten. Om Kunden önskar annan placering av Avlämningspunk-

ten än den som Leverantören föreslår, svarar Kunden för de 
merkostnader som detta medför. Leverantören kan efter förfrå-

gan lämna prisförslag. 

2.4 Vid grävning ansvarar inte Leverantören för eventuella åter-
ställningsarbeten. 

2.5 Leverantören bestämmer tekniskt utförande för Installat-

ionen och för Förbindelsen. Leverantören äger rätt att tillhanda-
hålla Förbindelsen till Kunden genom annat tekniskt utförande 

under förutsättning av att i Avtalet angiven Förbindelsekapa-

citet tillhandahålls. Förbindelsen tillhandahålls för närvarande i 
ett Ethernet gränssnitt. Vid ändrad branschstandard eller om det 

påkallas av andra tekniska eller ekonomiska förhållanden äger 

Leverantören rätt att uppgradera eller på annat sätt fortsätt-
ningsvis tillhandahålla Förbindelsen i förändrat tekniskt utfö-

rande.  

2.6 Leverantören är ägare av all monterad utrustning med till-
hörande aktiva och passiva komponenter fram till och med Av-

lämningspunkten.   

  

3. Kundens åtaganden  
3.1 Kunden ansvarar för att den utrustning som Leverantören 

installerar hos Kunden handhas enligt Leverantörens föreskrif-
ter och anvisningar. Kunden får inte utan skriftligt medgivande 

från Leverantören göra några ingrepp i utrustningen. Uppstår 

skada på utrustningen på grund av fel eller försummelse från 
Kundens sida skall Kunden svara för skadan. 

3.2 Installationen sker för att möjliggöra tillhandahållande av 

Förbindelse för enskilt bruk för användning av Kunden och 

andra personer i dennes hushåll. Kunden äger inte rätt att vida-
rebefordra Förbindelsen till andra. 

3.3 Kunden skall ge Leverantören tillträde till Fastigheten för 

Installation, underhåll, felsökning eller annan åtgärd enligt Av-
talet samt acceptera bibehållande av kablar med deras placering 

jämte tillhörande anordningar. Om Kunden så begär skall Leve-

rantörens tillträde ske tillsammans med Kunden. 
3.4 Kunden skall utföra de förberedelser för Installationen som 

Leverantören anger, såsom ordnande av jordat eluttag intill Av-

lämningspunkten. 
3.5 Kunden är införstådd med att det för Kundens användning 

av Förbindelsen erfordras ett gällande abonnemangsavtal med 

Leverantören. 

 

4. Avgifter och betalningsvillkor 

4.1 Kunden skall till Leverantören betala en installationsavgift 
som framgår av Avtalet. 

4.2 Betalning skall, om inte annat överenskommits erläggas 

senast trettio (30) dagar efter fakturans utställelsedatum. 
4.3 Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt räntelagen. 

Vid utebliven betalning äger Leverantören rätt att påföra avgift 
för betalningspåminnelse och inkassokrav. 

  

5. Ångerrätt 

5.1 Kunden har rätt att frånträda Avtalet om Kunden meddelar 

Leverantören detta inom fjorton (14) dagar från det att Kunden 

erhållit Leverantörens bekräftelse på Avtalet. Installation sker 
normalt inte förrän ångerfristen löpt ut.  

 

6. Service och underhåll 

6.1 Leverantören utför service och underhåll på Leverantörens 

utrustning till och med Avlämningspunkten. För service- och 

underhållsarbete äger Leverantören rätt att anlita underleveran-
törer. 

 

7. Fel eller avbrott i Förbindelsen 

7.1 Leverantörens ansvar för åtgärdande av fel och avbrott i 

Förbindelsen är reglerat i det särskilda abonnemangsavtal som 

erfordras för Kundens användning av Förbindelsen.  
 

8. Ansvarsbegränsning  

8.1 Leverantörens ansvar för skador är begränsat till skador 
som orsakas uppsåtligen eller av grov oaktsamhet av Leveran-

tören eller dennes anställda. Leverantören har inget ansvar för 

indirekta skador eller förlust i näringsverksamhet. Inte heller 
har Leverantören något ansvar för eventuella sättningar i mark 

eller påverkan i övrigt på Fastigheten, dess byggnad eller träd-

gård vid grävning i mark för Installationen.  

 

9. Upplåtelse av Fastighet för kabeldragning och övrig in-

stallation 

9.1 Kunden förbinder sig att under en upplåtelsetid om tjugo-

fem (25) år vederlagsfritt upplåta i Avtalet angiven Fastighet 

för Leverantörens kabeldragning och övrig installerad utrust-
ning. Om Leverantören så påfordrar skall upplåtelsen ske ge-

nom servitutsavtal varvid upplåtelsen sker utan begränsning i 

tiden. Kunden förbinder sig att vid överlåtelse av Fastigheten 
göra förbehåll för beståndet av villkoren i detta Avtal gentemot 

ny ägare av Fastigheten. 

9.2 Innehar Kunden Fastigheten på vilken Installation sker med 
annan rätt än äganderätt, skall vad som i Avtalet är föreskrivet 

om upplåtelse av Fastighet för ledningsdragning gälla i tillämp-

liga delar. Kunden skall verka för att Leverantören tillförsäkras 
samma rättigheter som om Kunden varit ägare till Fastigheten. 
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10. Leverantörens rätt att återta installerad utrustning 

10.1 Leverantören äger den av Leverantören installerade utrust-
ningen samt äger rätt att återta utrustningen om Kunden inte har 

ett avtal med Leverantören. Leverantören skall skriftligen un-

derrätta Kunden innan återtag av utrustning sker. Leverantören 
äger rätt att efter eget val återta hela eller delar av utrustningen. 

I samband med återtagandet av installerad utrustning har Leve-

rantören ej någon skyldighet gentemot Kunden att utföra några 
återställningsåtgärder på den plats där utrustningen varit instal-

lerad. Av Kunden erlagd installationsavgift återbetalas inte till 

Kunden vid Leverantörens återtag av installerad utrustning. 

    

 

11. Personuppgifter 

11.1 Leverantören är Personuppgiftsansvarig och behandlar 

uppgifter om Konsumenten inklusive dennes personnummer 

som underlag för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyl-
digheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vi-

dare kan personuppgifterna komma att användas för marknads-

analyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjäns-
ter och produkter. Personuppgifter kan även komma att lämnas 

ut och behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Leve-

rantören som koncernföretag samt dessa företags samarbets-
partners. Konsument som motsätter sig att personuppgifterna 

behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för 
att förhindra sådan behandling, meddela Leverantören detta. 

Genom att lämna begärda personuppgifter i Avtalsformuläret 

samtycker Konsumenten till Leverantörens ovan angivna be-
handling. Konsumenten har rätt att på begäran kostnadsfritt en 

gång per kalenderår få information om vilka uppgifter som 

finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa upp-
gifter behandlas. Konsumenten kan även begära rättelse av fel-

aktiga uppgifter om konsumenten. Begäran om sådan informat-

ion eller rättelse ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad 
och ställas till Leverantören. 

 

12. Överlåtelse 

12.1 Leverantören äger rätt att överlåta sina rättigheter och 

skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag ingående i samma 

koncern som Leverantören. Leverantören äger även rätt att 
överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till ett 

annat företag som skäligen kan förväntas kunna fullgöra Leve-

rantörens åtaganden enligt Avtalet gentemot Kunden.  
 

13. Förutsättning för Avtalet 

För Leverantörens del är en förutsättning och ett villkor för Av-
talets ingående att Leverantören får erforderliga tillstånd för att 

utföra Installationen, såsom till exempel tillstånd att gräva på 

berörda fastigheter. För det fall att Leverantören ej erhåller er-
forderliga tillstånd skall Avtalet gå åter utan att Kunden äger 

göra gällande krav på ersättning eller skadeståndsanspråk.  

 

14. Meddelanden 

14.1 Skriftligt meddelande och faktura som Leverantören 

skickar som brev till Kunden på den senaste av Kunden upp-
givna adressen skall anses ha kommit Kunden tillhanda senast 

på sjunde dagen efter Leverantörens avsändande. Meddelanden 

som sänds per e-post till Leverantören skall för att anses ha 
kommit Leverantören tillhanda sändas till Leverantörens offici-

ella e-postadress som framgår nedan. 

 

15. Tvist 

15.1 Svensk lag skall vara tillämplig på Leverantörens och 

Kundens avtalsförhållande. 
15.2 Tvist mellan parterna i anledning av Avtalet skall avgöras 

av allmän domstol.  
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