Beställning av fiberanslutning privat
Namn 1: ............................................................. Ev kundnr.hos UppCom ………..............
Personnummer: .............................................................
Namn 2: .............................................................
Personnummer: .............................................................
Adress: ............................................................ Postadress: …….................................................
Telefon dagtid: ………………………………………….Telefon kvällstid/mobil ………………………………
E-post adress: .........................................................................................................................................
Gäller för: Lenhovda tätort
Installationsavgift: 18 000 kr inkl moms.
I priset ingår fiberkabel in i fastighet, ett färdigt fiberuttag placerat i närheten av inkommande bredbandsslang
samt kommunikationsfördelare (DRG/switch) med upp till 8 portar. Önskar du som fastighetsägare flytta
placering av kommunikationsfördelaren drar du som fastighetsägare kanalisation från inkommande
bredbandsslang till önskvärd plats i huset (max 15 m.) Därefter monterar UppCom kommunikationsfördelaren på
önskad plats. Utrustningen ägs efter installation av fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns
ett eluttag vid inkommande kabel samt egen utrustning i fastighet såsom datakabel.
Förutsättningar för installation av UppCom via fiberoptik på ovan berörda adresser:
*Grävning till området, etablering av ny nod ombesörjes av UppCom
*Områdesgrävning/återställning, hela vägen in till fastighet ombesörjes av UppCom
*Borrning/Intagning av tomslang i fastigheten ombesörjes av UppCom
*Uppsättning av DRG (switch med upp till 8 portar) kommunikationsfördelare i direkt närhet till tomslang
ombesörjes av UppCom
*Ev. flytt av DRG:s placering i fastigheten ombesörjes av den enskilde fastighetsägaren.
*Avtal med varje fastighetsägare, att för att ni ska få tillgodose er ROT-avdrag (1 312 Kr)
*Medgivande för ledningsrätt för fiberdragning på fastighetsägarens tomt/mark i de fall detta är nödvändigt.
ROT-avdrag:
Jag önskar att på det här uppdraget så ska fakturamodellen för ROT-arbeten tillämpas. Följande gäller: om
Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning har uppdragsgivaren UppCom rätt att i efterhand kräva
beställaren på motsvarande belopp.
Beloppet som vi direkt drar av på fakturan om du är berättigad Rotavdrag är 1 312 kr.
Villkoren för skattereduktion för ROT-arbeten innebär bl a att:






beställaren av fiberinstallationen måste vara ägare till huset,
småhuset ska vara äldre än 5 år,
ROT-arbetet skall vara hänförligt till sökandens hushåll
sökanden ska vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång
går inte att kombinera med andra statliga bidrag eller stöd

För mer info se www.skatteverket.se
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Avtalstid: Från och med att vi bekräftar inkopplingen övergår beställningen i ett avtal. Avtalstiden löper
tillsvidare. Uppsägning sker skriftligt och senast 3 månader före det du önskar att avtalet upphör. Avtalet gäller
mellan beställaren och UppCom org nr. 556093-1809, enligt ”allmänna villkor”, bifogade.
Leverans: Enligt senare överenskommelse.

Vid leverans är det viktigt att fastighetsägare underlättar tillträde till samtliga fastigheter då kanalisation skall dras
och installationer skall genomföras på insidan av fastigheten. Servitut kommer att behövas på vissa fastigheter.
Sista dag för beställning är: Skicka in snarast

Ort och datum: ..............................................

Beställarens underskrift: ..................................................................

Beställarens underskrift: ..................................................................
Kreditprövning
Din beställning kan komma att föranleda en sedvanlig kreditprövning vilket innebär att UppCom AB då inhämtar
en kreditupplysning. Om det skulle visa sig att vi inte bedömer dig kreditvärdig kan vi komma att begära förskott
på hela beloppet före leverans.
__________________________________________________________________________
Rotavdrag

Ange nedan de personer i hushållet som önskar tillgodoräkna sig den preliminära skattereduktionen.

Fastighetsbeteckning:……………………………………………………..

Namn: ...................................................................................................

Personnummer: .......................................................... Andel av preliminär skattereduktion:................

Ort och datum: ....................................... Beställarens underskrift: ......................................................

Namn: ...................................................................................................

Personnummer: .......................................................... Andel av preliminär skattereduktion:................
Ort och datum: ....................................... Beställarens underskrift: .................................................
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