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BESTÄLLNING / AVTAL 
Företagskund 
 
 
 
 
Företagsnamn     Kontaktperson 

 
 
Adress      Postnr  Postort 

 
 
Organisationsnummer 
 
 
Tel    Mobiltel   E-post 
 
 

 
 
Tjänstebeskrivning 
Gotlands Energi AB (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk i enlighet med detta 
avtal samt bifogade allmänna villkor.  
 
Beskrivning av abonnemanget 
Hyra av ett svartfiberpar singlemode mellan X och Norra Y, med servicenivå SLA Nivå X. 
 
Utrustning 
Tjänsten förutsätter att kunden använder av GEAB godkänd utrustning.  
 
Leveransförbehåll 
GEAB levererar endast till kunder som GEAB kan godkänna och där GEAB har nätaccess. 
Leveransen förutsätter att lediga fiberkablar finns och att dessa är brukbara. I X är 
leveranspunkten X, och på Y i Y som monteras max 10m in i fastigheten. Leveransdatum är 
senast X arbetsdagar efter upprättat avtal. Leveransen förutsätter även att GEAB lyckas 
erhålla erfordrliga tillstånd från 3e part. 
 
Avgifter 
Månadsavgiften är X kronor per månad (exkl.moms) som debiteras månadsvis i efterförskott. 
Startavgiften är X kronor (exkl.moms), och betalas när arbetet är slutfört. Betalningsvillkor 20 
dagar. 
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Avtalstid 
Tjänsten gäller för en fast inledande avtalsperiod om X månader. Om kunden inte sagt upp 
avtalet senast 3 månader före den inledande periodens utgång förlängs avtalet automatiskt 
och löper därefter med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. 

 
Uppsägning 
Avtalet kan normalt inte sägas upp i förtid. Återbetalning av anslutningsavgift medges ej. Se i 
övrigt Allmänna villkor.
 
Undertecknad beställer här tjänsten i enlighet med villkoren i detta avtal samt GEAB:s allmänna villkor 
vilka undertecknad tagit del av.
 
 

 
 

*** 
 
 
Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit varsitt. 
 
 
 
X  AB Gotlands Energi AB 
 
 
 
 
Ort och Datum Ort och Datum 
 
 
 
 
Underskrift Underskrift 
 
  
 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Allmänna villkor för Gotlands Energi AB (GEAB)  
Hyra fiberförbindelse 2012-01-01 

 
 
 

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
 
1.1 Inledning 
För hyra fiberförbindelse, nedan kallad Tjänsten, gäller dessa allmänna villkor. Tjänsten realiseras via fast 
överföring och erfordrar att Kunden har särskild utrustning godkänd av GEAB. Avtal mellan Kunden och 
GEAB skall anses ha träffats när GEAB och kunden undertecknat beställningen. 
 
1.2 Adresser 
Kunden skall ange den adress dit faktura och andra meddelanden skall skickas till. Har GEAB skickat ett 
brev till denna adress, anses brevet ha kommit fram till kunden senast 5 (fem) dagar efter avsändandet 
om det inte framstår som sannolikt att brevet anlänt efter denna tidpunkt. 
 
1.3 Säkerhet 
GEAB får begära att Kunden ställer säkerhet för Kundens fullgörande av avtalet om det finns befogad 
anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsskyldigheter. 
 
1.4 Överlåtelse av abonnemangsavtal 
Kunden får överlåta avtalet om GEAB medger det och den tillträdande parten kan godkännas av GEAB. 
Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande kunden är inte betalningsskyldig för 
förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande kunden svarar solidariskt med 
den frånträdande kunden för förpliktelser, som var möjliga att känna till och som uppkommit före denna 
tidpunkt. 
 
GEAB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet på annan. 
 
1.5 Tjänstens tillgänglighet 
Av tekniska skäl är Tjänsten inte tillgänglig på alla geografiska platser. Om Tjänsten inte är tillgänglig på 
installationsadressen kommer GEAB att meddela kunden detta. 
 
 
2. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN 
 
2.1 Omfattning 
Tjänstens omfattning anges närmare i vid var tid gällande produktbeskrivning för Tjänsten. 
Tjänsten är en anslutning för ett företag.  
 
2.2 Utrustning 
Tjänsten förutsätter att Kunden har nödvändig, av GEAB godkänd utrustning. 
 
I de fall GEAB tillhandahåller Kunden utrustning som ägs av GEAB får kunden inte sälja, låna eller hyra 
ut, pantsätta eller på annat sådant sätt förfoga över utrustningen. Kunden skall följa GEAB:s anvisningar 
vad gäller installation, underhåll, användning mm. Kunden står risken för eventuell skada på eller förlust 
av utrustningen. 
 
Utrustning som är GEAB:s egendom skall återlämnas till GEAB senast 10 dagar efter avtalets upphörande. 
För det fall utrustningen ej återlämnas och/eller är skadad har GEAB rätt till ersättning. 
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3. ANSLUTNING OCH INSTALLATION 
 
3.1 Installation 
I installationsanvisningen som GEAB levererar framgår hur Kunden skall installera viss utrustning och 
ansluta sig till Tjänsten. 
 
3.2 GEAB fullgörelse av installation/leverans 
Installation/leverans ska ske enligt överenskommen tidpunkt. 
 
3.3 Tillträde till Kundens lokal 
Kunden skall ge GEAB tillträde till sin lokal om detta erfordras för att GEAB skall kunna fullgöra sina 
åtaganden enligt detta avtal. 
 
 
4. FELAVHJÄLPNING 
 
4.1 Tidpunkt för felavhjälpning 
Om fel eller avbrott i Tjänsten uppstår, ej beroende på Kunden, skall GEAB åtgärda detta inom skälig tid 
från Kundens felanmälan. Kunden är införstådd med att systemet tillfälligtvis kan vara avstängt vid 
service och/eller underhåll. Tillgängligheten på förbindelsen ska vara minst 99,8. Förbindelsen anses 
otillgänglig om tillgängligheten understiger 99,8 procent. 
 
4.2 Undantag från skyldighet att avhjälpa fel 
GEAB är inte skyldig att åtgärda fel eller avbrott om detta hindras p g a omständighet utanför GEABs 
kontroll – t ex strejk, lockout, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning hänförlig till 
Tjänsten – under den tid som hindret består. 
 
4.3 Ersättning för felavhjälpning 
Fel på tjänsten som ej beror på Kunden ska avhjälpas av GEAB utan kostnad för Kunden. 
Om det visar sig att felet beror på Kunden är Kunden skyldig att ersätta GEAB för utfört arbete och övriga 
kostnader enligt gällande prislista. 
 
4.4 Nedsättning av avgiften 
Då tjänsten inte uppfyller överenskommen tillgänglighet under en månad återbetalas ett belopp 
motsvarande en månads abonnemangsavgift. 
 
4.5 Felanmälan/Reklamation 
Reklamation av Tjänsten kan ske till GEAB:s kundtjänst. 
 
 
5. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN 
 
5.1 Allmänna användningsrestriktioner 
Kunden får inte skaffa sig obehörig åtkomst till anslutna nät och datorresurser, oavsett om dessa tillhör 
GEAB eller ej, eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i GEABs nät eller anslutna 
nät. Kunden får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information. 
Kunden får enbart använda Tjänsten för eget bruk. I den mån Kundens användning skulle orsaka 
tekniska olägenheter för GEAB eller annan kund förbehåller sig GEAB rätten att begränsa 
överföringsvolymen, alternativt säga upp avtalet med omedelbar verkan enligt punkt 9.3. 
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6. ANSVAR FÖR INFORMATION MM 
 
6.1 Kundens ansvar för innehåll 
Kunden är i förhållande till GEAB ensam ansvarig för den information som överförs och för de varor 
och/eller tjänster som erbjuds via Internet, samt för allt som publiceras på Kundens personliga hemsida. 
Kunden är följaktligen ansvarig för att upphovsrättslagen, personuppgiftslagen och andra svenska lagar 
följs och att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, bearbeta och sprida information. 
 
6.2 GEABs ansvar för innehåll, leverans av information mm 
GEAB ansvarar inte för innehållet i den information som passerar genom anslutningen via Tjänsten och är 
inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig 
leverans av data, eller omständighet av liknande slag. 
GEAB är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i Kundens eller 
annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. 
 
 
7. AVGIFTER OCH BETALNING 
 
7.1 Fasta och rörliga avgifter 
Kunden är skyldig att betala fasta och i förekommande fall rörliga avgifter för Tjänsten enligt gällande 
avtal. 
 
7.2 Betalning 
Betalning skall erläggas månadsvis i efterskott till av GEAB angivet konto/giro. Betalning anses fullgjord 
när den kommit GEAB tillhanda. Är betalning inte fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta 
enligt 6§ räntelagen. Kunden skall även ersätta kostnader för skriftlig betalningspåminnelse, bevakning 
och indrivning av GEABs fordran hos Kunden eller annan som också är betalningsskyldig för denna 
fordran. 
 
7.2 Reklamation 
Anser kunden att fakturan är felaktig skall fakturan snarast reklameras. Sker inte reklamation inom skälig 
tid förlorar kunden rätten att göra invändning mot fakturan. Skälig tid är normalt 14 dagar efter 
förfallodagen. 
 
 
8. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 
 
8.1 Avtalstid 
Abonnemanget gäller tillsvidare. Om bindningstid skall gälla finns det angivet i Kundens Beställning/Avtal. 
Avtalet förlängs automatiskt om ingen av parterna säger upp det enligt nedan. 
 
8.2 Uppsägning 
Efter den inledande avtalsperioden kan Kunden eller GEAB när som helst skriftligen säga upp avtalet med 
tre (3) månaders uppsägningstid. 
 
 
8.3 Omedelbar uppsägning 
GEAB har rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid.  
GEAB får säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden bryter mot de allmänna 
användningsrestriktionerna i punkt 5.1 eller om Kunden ej iakttar sina skyldigheter enligt punkterna 6.1 - 
6.2. 
Vid brott mot avtalet får GEAB säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kunden efter anmaning inte 
genast vidtar rättelse. 
Vid omedelbar uppsägning får GEAB debitera Kunden för resterande avgifter inom avtalsperioden, vilka 
förfaller till betalning vid uppsägningen. 
GEAB får även debitera Kunden övriga kostnader som orsakats av Kundens brott mot avtalet. 
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9. ÄNDRINGAR AV AVTALSVILLKOR 
GEABs åtaganden enligt detta avtal kan ändras med till följd av förändringar av tillämplig lag. 
 
 
10. SKADESTÅND OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR 
Kunden har, med de begränsningar som följer av dessa villkor, rätt till ersättning för direkt skada som 
GEAB, eller någon för vilken GEAB svarar, förorsakat Kunden genom vårdslöshet. Med direkt skada avses 
skäliga och verifierade merutgifter som Kunden orsakats. 
För rätt till skadestånd erfordras vidare att Kunden framställer krav på skadestånd inom skälig tid efter 
det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Sker inte detta förlorar Kunden rätten att göra 
gällande krav på skadestånd. Skälig tid är i normalfallet två månader. 
GEAB ansvarar inte för indirekt skada. Med indirekt skada avses t ex förlust av data, hinder att uppfylla 
förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. 
GEABs ansvar är vidare begränsat till ett belopp motsvarande 3 månaders abonnemangsavgifter. 
 
 
11. KUNDUPPGIFTER 
 
11.1 Kunduppgifter 
Kunden är införstådd med att GEAB behandlar uppgifter om Kunden för att kunna tillhandahålla Tjänsten 
och administrera detta avtal, samt för den verksamhet som Kunden har samtyckt till. 
 
11.2 Samtycke 
Kunden är införstådd med och samtycker till att GEAB och bolag som ingår i samma koncern som GEAB 
behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om Kunden för informations- eller direktreklamändamål. 
 
 
12. TVIST 
Uppkommer tvist mellan Kunden och GEAB skall parterna i första hand förhandla och försöka nå en 
överenskommelse. Om parterna ej kan enas skall tvisten avgöras vid allmän domstol. 


