
Tjänster Net at Once och val av tjänst

Styrelsen för Unnaryd Fiber (UF) har tecknat ett nytt kollektivt avtal med Net at Once (NAO) för bredband, 
telefoni och TV. Avtalet är på 5 år från och med 2020-06-16 till och med 2025-06-15.

Avtalet innebär att alla anslutna medlemmar erhåller
• höjd hastighet till 1000/1000 Mbit per sekund som standard
• byte av TV-boxarna utan kostnad för medlemmarna
• förlängd garanti för övrig hårdvara (router) på 60 månader, dvs. om hårdvaran slutar fungera utan 

medlemmens vållande ersätts den utan kostnad för medlemmen 
• möjlighet att köpa ny hårdvara, medlemmen kontaktar Net at Once
• ingen extra kostnad vid val av fler TV-kanaler från Sappa (Sappa Alltid) som har kostat 49 kronor.

Bredband och IP-telefoni 220 kr. + nätavgift 125 kr.   345 kronor/månad
Trafikavgifter för telefon tillkommer
Eventuella val av tilläggstjänster beställer medlemmen själv hos NAO.

Bredband, IP-telefoni och TV Sappa Mer 310 kr. + nätavgift 125 kr   435 kronor/månad
TV utbudet Sappa Mer innehåller 22 kanaler: SVT 1, SVT 2,
TV 3 Sverige, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10,
Kanal 11, TV12, Discovery, Paramount Networks, SVT 1 HD,
SVT 2 HD,  TV4 HD, SVT Barn HD, SVT Kunskap HD, 
SVT 24 HD, Sappakanalen, Axess TV. 
Till detta utbud finns även de lokala kanalerna tillgängliga.

Korttidsabonnemang  Nätavgift                      1.500 kronor/år

Medlemmen som inte vill teckna något av de kollektiva 
tjänsterna kan ta kontakt med NAO och teckna korttidsabonnemang.

1 dag/hushåll 63,20 kr + moms  =  79 kr inklusive moms
7 dagar/hushåll 120 kr    + moms  = 150 kr inklusive moms
30 dagar/hushåll 160 kr    + moms  = 200 kr inklusive moms

Delårsabonnemang har 1/7/30 dagars bindningstid.

Vilande anslutning Nätavgift             1.500 kronor/år

Alla priser är inklusive moms

Öppet nät Nätavgift             1.500 kronor/år

För närvarande finns det en antal andra operatörer tillgängliga på Net at Once öppna plattform. För 
närvarande kan du välja på följande: A3, Bahnhof, Bredband2, Telia, Thing, Telenor (Bredbandsbolaget), 
Viasat, Universal Telecom, Boxer och Ownit. (se bilaga)

I detta fall betalar du endast nätavgiften till Unnaryd fiber. Priserna för tjänsterna hänvisar vi till respektive 
operatör eller Net at Once kundtjänst. Det är även dit du ringer för att beställa en specifik operatör / tjänst till
din adress.

Den bandbredd som kan väljas är.
· 100/100 · 250/250· 500/500· 1000/1000



Du som medlem har nu möjlighet att välja vilket alternativ av tjänsterna Du vill ha. Vi behöver Ditt svar 
senast 2020-02-15. Har Unnaryd Fiber inte fått Din svarsblankett vid det datumet kommer samma tjänster 
som tidigare, men med ovan angiven hastighet,TV-kanaler och priser att levereras och debiteras till Dig.

OBS! Det är viktigt att Du svarar !!!!

Du kan skicka ditt svar till  Unnaryd Fiber, Danshult 105, 314 52 Unnaryd eller skanna din ifyllda och 
undertecknade blankett och mejla till: faktura@unnarydfiber.se

Med vänliga hälsningar
Ylva Paulsson, Kassör 



Jag beställer (kryssa ditt val):

 Bredband och IP-telefoni  för 220 kronor/månad

 Bredband, IP-telefoni och TV Sappa Mer för 310 kronor/månad

 Jag vill ha min anslutning vilande/passiv och betalar bara nätavgiften

 Jag vill kunna teckna korttidsabonnemang och betalar bara nätavgiften

 Jag vill ansluta min fastighet till det öppna nätet och välja operatör själv (se bilaga), 
och betalar bara nätavgiften till Unnaryd fiber

Alla priser är inklusive moms. Nätavgiften är f.n. 125 kronor/månad och debiteras till alla 
medlemmar.
Avtalstiden fr.o.m. 2020-06-16 t.o.m. 2025-06-15

Namn
                                                                                Fastighetsägare
                                                                                Hyresgäst

Anslutnings-
adress

Adress: …...............................................................................................................

Postnr:  …..........................

Ort:     ….............................................................

E-post:.................................................................

Fastighets-
beteckning

                                                               
                                                               

Hemtelefon
Mobil

Fakturaadress 
om annan än 
anslutnings-
adress

Adress:....................................................................................................................

Postnr:............................

Ort:........................................................................

Land:.....................................................................

E-post:...................................................................

Underskrift: Jag godkänner avtalsvillkoren och beställer enligt ovan:

Namn

Datum

________________________________________________________________

OBS!  Det är viktigt att Du svarar!
Ditt svar vill vi har senast den 15 februari 2010.


