Beställning fiberanslutning tätort
Beställare (fastighetsägare)
NAMN

PERSON NR/ORGNR

ADRESS

MOBILTEL

POST NR, ORT

E-POST

Leveransadress (om annan än ovan)
FASTIGHETSBETECKNING

ADRESS

POST NR, ORT

Anslutning
ALTERNATIV 1

FIBERANSLUTNING KOMPLETT INSTALLATION

PRIS

MED ROT

18.900 kr

17.280 kr

ALT - 1 KOMPLETT INSTALLATION
Vi utför hela installationen. Grävning högst 25m i
mjuk mark. Grov återställning. Kundnoden monteras
på närmsta vägg där fibern kommer in.

ALTERNATIV 2

FIBERANSLUTNING TILL TOMTGRÄNS

15.500 kr

HÅLTAGNING HUSFASAD

500 kr

14.780 kr

ANTAL
ANSLUTNINGAR

ALTERNATIV 3

FÖRETAG, BOSTADSRÄTTSFÖRENING, FLERFAMILJSHUS

OFFERT

OFFERT

ALT 3 - GÄLLER FÖRETAG, BRF, FLERFAMILJSHUS
Fyll i uppgifter samt antalet anslutningar ni önskar.
Vi tar sedan kontakt.

Betalning
Betalningsvillkor 30 dagar. Faktureras efter installation.
JAG HAR MÖJLIGHET ATT NYTTJA ROT-AVDRAG *
* För det fall Skatteverket, helt eller delvis, inte medger ROT-avdrag faktureras hela beloppet. ROT-avdrag sker i enlighet med Skatteverkets regler.

JAG ÖNSKAR DELBETALA VIA SVEA EKONOMI
24 MÅN 		

ALT 2 - FIBERANSLUTNING TILL TOMTGRÄNS
Du behöver själv förlägga tomrör på tomt samt göra
hål i fasad. Anslutningsrekommendationer hittar du
på fiberkartan. Håltagning går att beställa separat.
Vill du utnyttja befintligt rör (fjärrvärme installation)
väljer du detta alternativ. Kundnoden monteras på
närmsta vägg där fibern kommer in.

DELBETALA VIA SVEA EKONOMI
24 månader räntefritt 0% ränta
60 månaders räntekonto 3,99% ränta
Svea ekonomi tar ut en uppläggningsavgift samt avi
avgift. För mer info besök fiberkartan.

60 MÅN

Besök Fiberkartan för att se vilket fiberprojekt din fastighet tillhör.
Kontrollera innan du skickar in din beställning om din fastighet är klassad som tätort eller landsbygd.

Villkor
Beställningen är giltig under 24 månader och ligger till grund för avtalstecknande.
Att bygga ny infrastruktur är förenat med stora investeringar, vilket kräver att merparten av hushållen i området måste beställa en fiberanslutning för att byggnation
ska vara möjlig. Berörda markägare i området behöver upplåta sin makt för kanalisation, skåp och fiberledningar.
Samtliga priser gäller tillsvidare med reservation för eventuella ändringar som meddelas på C4 Energis hemsida.
För att kunna leverera fiberanslutningen behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna behöver vi bland annat för
att kunna kontakta dig under utbyggnadsfasen. Att du beställt visas tillsammans med andra beställningar i en kartvy på Fiberkartan.
Härmed beställer jag Fiberanslutning enligt denna beställning.
ORT, DATUM

FASTIGHETSÄGARENS UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

www.c4energi.se • kundservice@c4energi.se • 044-780 75 20

			

Vik längs de streckade linjerna och tejpa igen beställningen. Portot är betalt.

FRANKERAS EJ
MOTTAGAREN
BETALAR
PORTOT

Fibernät
C4 Energi AB
______________________________
SVARSPOST
20372106
291 02 KRISTIANSTAD

