
 hEMTELEFONI VIA BREDBANDET

 kuNDINFORMATION
 Namn Personnummer

 Utdelningsadress (Gata) Postnr/Ort

 E-postadress Telefonnummer

–

kundservice Org nr Telefon

Tele2 Sverige AB 556267-5164 0772-25 25 25
106 66 Stockholm

Abonnenten har denna dag träffat ett avtal avseende utnyttjande av Tele2s tjänst /er TV, Bredband, Hemtelefoni via bredbandet.
Detta avtal är endast giltigt tillsammans med giltigt fiberinstallationsavtal med Norrköping Bredband. 

Abonnenten förbinder sig att följa ”Allmänna villkor”, ”Tjänstespecifika villkor för analog och digital kabel-TV”, ”Tjänstespecifika villkor för Tele2 Bredband LAN” 
och ”Tjänstespecifika villkor för Hemtelefoni via bredbandet”, som medföljer detta avtal och som abonnenten tagit del av. Kreditkontroll kan komma att utföras.

Avgift för pappersfaktura/tjänst: 35 kr (0 kr med autogiro eller e-faktura, blankett skickas ut med startpaketet). 
2 st fakturor vid köp av TV, Bredband och Hemtelefoni via bredbandet.

TILLVAL
m  hemligt nummer 0 kr
m  Nummerpresentation 9 kr/mån
m  T2svar 9 kr/mån
m  utlandstjänsten 19 kr/mån
m  Fritid 49 kr/mån
m  Alltid 79 kr/mån

Inträdesavgift: 149 kr
Hyra Gateway (trådlös) 0 kr
Abonnemangsavgift: 69 kr/mån
Öppningsavgift: 0:69/samtal

Ett telefonnummer ingår, vill du behålla ditt nuvarande nummer kan det flyttas över kostnadsfritt. 
För samtalsavgifter utöver ovan se tele2.se
Hemtelefoni via bredbandet förutsätter tillgång till ett fungerande bredband.

Till alla med Tele2 Bredbandstelefoni: 0 kr/min
Till fasta telefoner: 0:09/min
Till Tele2- och Comviq-mobiler: 0 kr/min
Till övriga mobiloperatörer: 1:69/min

TV, Bredband via datauttaget, Hemtelefoni via bredbandet

m Surfa tryggt: Säkerhetspaket med Antivirus, Spyware, 
 Personlig brandvägg och Föräldrakontroll. 
 (0 kr i 3 mån och därefter 39 kr)

 BREDBAND VIA DATAuTTAgET

hASTIghET
10/10 269 kr/mån
100/10 299 kr/mån

 uNDERSkRIFT  SäLjARINFORMATION
 Ort/datum

 Underskrift

 Namnförtydligande

 Legitimation:   m Körkort   m ID-kort   m Pass       Kreditkontrollnummer:

 DIgITAL-TV

grundutbud: 
SVT1, SVT2, TV4, SVT 24, Barnkanalen/ 
Kunskapskanalen, Kanal 6, Kanal 7, 
Kanal 10, Star! SVT1HD, SVT2HD.

Nöjespaket:
TV3, TV11, Sjuan, Kanal 5,
TV8, Kanal 9, MTV och
Comedy Central.                Pris: 89 kr/mån

Mix8:
Välj 8 st favoriter ur 
våra Intressepaket.        Pris: 149 kr/mån
Kontakta Kundtjänst efter leverans för att välja kanaler.

TILLVAL

 pAkETpRIS MED FIBERINSTALLATION VIA NORRköpINg BREDBAND

Följande tjänster ingår i paketen:
Bredband 
Hemtelefoni via Bredbandet 
TV (Grundpaket + valt TV-paket) 

hårdvara: 
Hyra Gateway: 0 kr (trådlös router)
Hyra HD-box: 0 kr

Startavgift: 0 kr
Frakt: 0 kr
Bindningstid: 24 månader
Uppsägningstid: 3 månader

m	 paket 1
 10/10 Mbit, Hemtelefoni, TV Nöjespaket: 377 kr/mån

m	 paket 2
 100/10 Mbit, Hemtelefoni, TV Nöjespaket: 407 kr/mån

m	 paket 3
 10/10 Mbit, Hemtelefoni, TV Mix8: 437 kr/mån

m	 paket 4
 100/10 Mbit, Hemtelefoni, TV Mix8: 467 kr/mån

Kombinationsrabatt telefoni och bredband: 50 kr/mån (är inkluderad i paketpriset).
Krypteringsavgift tillkommer med 39 kr/mån per TV-box.

Krypteringsavgift tillkommer med 39 kr/mån per TV-box. Kontakta Kundtjänst efter leverans för köp av extra TV-paket och extra boxar. 

m  TV-box hD: 0 kr    m  TV-box pVR (inspelningsbar): 1490 kr    (Välj ett alternativ)

Startdatum: _______________________________
(sätts i samband med fiberinstallation och ifylls av 
Norrköping Bredband).

Säljare: __________________________________

Datum: __________________________________

Signatur: _________________________________

För frågor om fiberinstallationen till din villa hänvisas till 
Norrköping Bredband på telefon 011-15 00 00. 



TELE2 SVERIgE AB – ALLMäNNA VILLkOR – pRIVAT
Ref. A.V. Privat 2008-09-01

1. DEFINITIONER.
Avtal: Dessa allmänna villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas avtal.
kund: Fysisk person med vilken Tele2 har ingått Avtal.
Tele2: Tele2 Sverige AB, 106 66 Stockholm, www.tele2.se.
Tele2s kundservice: Tele2s kundservice som nås via www.tele2.se eller telefonnummer 0772-25 25 25.
Tjänst: Den/de av Tele2 tillhandahållna elektroniska kommunikationstjänsten/-tjänsterna.
Tjänstespecifika villkor: De villkor som reglerar vad som specifikt skall gälla för respektive tjänst.

2. ALLMäNT.
Tele2s Allmänna villkor – Privat reglerar den av Tele2 enligt Avtalet tillhandahållna Tjänsten till fysisk 
person. I första hand skall Tjänstespecifika villkor gälla och i andra hand Allmänna villkor – Privat. 
Avtal skall anses ingånget när Tele2 erhållit av Kund undertecknat avtal eller då Kund avger vilje-
yttring/beställning på annat sätt (via Internet, telefon mm).

Avtalets ingående är beroende av godkänd kreditprövning. Tele2s åtaganden kan ändras till följd 
av förändringar av tillämpliga svenska och internationella regleringar.

Tjänsten levereras i normalfallet inom ca 10 arbetsdagar från ingånget Avtal, eller, om tillämpligt, 
från eventuell ångerfrists utgång, under förutsättning att all nödvändig information från Kunden 
kommit Tele2 tillhanda. Beroende på vilken Tjänst Kunden valt kan särskild leveranstid anges i 
Tjänstespecifika villkor för sådan Tjänst, varvid sådan särskild leveranstid gäller. Vid portering av 
telefonnummer kan ytterligare tid för leverans tillkomma.

3. TjäNSTENS INNEhÅLL.
Den av Kund valda Tjänsten framgår av Kundens beställning och, i förekommande fall, de Tjänste-
specifika villkor som gäller för varje enskild Tjänst. Tele2 förbehåller sig rätten att vidtaga föränd-
ringar av Tjänst avseende struktur, omfattning samt funktion. Det åligger Tele2 att, med minst en 
(1) månads varsel, informera Kund om förändring i avtalad Tjänst. Kund har rätt att utan kostnad, 
avgift eller annan förpliktelse säga upp Avtalet med verkan från det att sådan förändring träder i 
kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Tele2 tillhanda före förändringens ikraftträdande. Vidare 
förbehåller sig Tele2 rätten att med tre (3) månaders varsel upphöra med tillhandahållande av Tjänst. 
Om parterna har avtalat om bindningstid gäller vad som stadgas nedan i p 11 om villkorsändring 
under gällande bindningstid.

4. kuNDS ÅTAgANDE OCh ANSVAR.
Kund ansvarar för att denne har för Tjänst nödvändiga anslutningar och annan för Tjänst nödvändig 
utrustning på sätt som angivits i Tjänstespecifika villkor. Till Tjänst får endast anslutas sådan utrust-
ning som uppfyller de krav som föreskrivs i lag, föreskrift eller teknisk standard.

Kund ansvarar för att av Tele2 utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och 
används på ett betryggande sätt. Tele2 har inte något ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder med 
användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar Tjänst.

Av kund hyrd kapacitet får ej överlåtas. För det fall Kund bryter mot Avtalet, den verksamhet 
för vilken Tjänst används bedrivs på ett olagligt, oseriöst eller undermåligt sätt eller Tele2 annars 
bedömer det sammanhang i vilket Kund använder Tjänst är anstötligt, olagligt eller på annat sätt, 
enligt Tele2s uppfattning, olämpligt eller om det är förenat med risk för Tele2 eller tredje man att 
Kund fortsätter att använda Tjänst, har Tele2 rätt att med omedelbar verkan stänga av Kund från 
vidare användning av Tjänst.

Kund äger inte i något fall söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser avseende såväl 
Tele2s nät som annans, obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i Tele2s nät eller 
anslutna nät. Kund får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information. 
Tele2 skall inte bli ersättningsskyldig för de fall behörig eller obehörig gör intrång i Kunds eller Tele2s 
datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information.

Kund ansvarar för allt material som Kund tillhandahåller. Med material avses bl a text, bild, ljud, 
data, video och länkar till annan plats på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av per-
sonlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller 
möjliggöra för annan att begå brott, skada Tele2 eller annan, eller i övrigt anses opassande eller 
stötande. Kund förbinder sig vidare att följa de etiska regler som gäller för Tjänst. Exempel på etiska 
regler går att finna på Tele2s hemsida. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd 
för att ta emot, sprida eller lagra material.

Vid brott mot ovanstående äger Tele2 rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst samt säga 
upp Avtalet. Tele2 förbehåller sig rätten att debitera Kund för avgift för av Tele2 utförd åtgärd till 
följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det Kund att medverka till att begränsa 
den uppkomna skadan.

Kund är skyldig att meddela namnändring till Tele2. Kunds ändring, flyttning eller uppsägning av 
teleabonnemang Kund har med annan teleoperatör medför inte att avtalet med Tele2 upphör att 
gälla. Anmäler inte Kund sådana ändrade förhållanden ansvarar Kund även fortsättningsvis för allt 
nyttjande av Tjänst via det teleabonnemang Kund anslutit till Tele2.

Anmälan om flytt av telefonabonnemang mm skall meddelas Tele2 senast tre (3) veckor före 
det att flytt skall vara utförd.

5. AVgIFTER.
För Tjänst skall Kunden till Tele2 erlägga de avgifter som gäller för Tjänsten enligt vid var tid 
gällande prislista. Avgifter kan bestå av rörliga och/eller fasta avgifter, eventuell engångsavgift, fak-
tureringsavgift samt öppningsavgift. Fast månadsavgift debiteras Kund löpande till dess att Kund 
sagt upp Tjänst. Avgiftsändringar skall aviseras skriftligen senast en (1) månad i förväg. Kund har 
rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Avtalet med verkan från det att så-
dan förändring träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Tele2 tillhanda före förändringens 
ikraftträdande. Om parterna har avtalat om bindningstid gäller vad som stadgas nedan i p 11 om 
villkorsändring under gällande bindningstid på motsvarande sätt för avgiftsändring. Information om 
vid var tid gällande avgifter för Tjänst kan erhållas via www.tele2.se eller via Tele2s Kundservice 
på telefonnummer 0772-25 25 25.

6. BETALNINg.
Betalning skall vara Tele2 tillhanda inom den tid som anges på respektive faktura. Om Kund över-
skrider den kreditgräns som gäller för användning av Tjänst kan Tele2 mellan ordinarie fakture-
ringstillfällen begära betalning. Tele2 har rätt att tills vidare stänga av Tjänst i avvaktan på sådan 
betalning. Sådan avstängning får dock endast ske sedan Tele2 uppmanat Kunden att betala inom 
viss skälig tid, med upplysning om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas och Kunden 
inte har betalat inom angiven tid. Kreditgränsen kan ändras om det framstår som motiverat efter 
särskild kreditprövning.

Vid försenad betalning har Tele2 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreg-
lerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

För det fall att Kund är i dröjsmål med betalning, får Tele2 stänga av Kunden från användning 
av Tjänsten till dess att full betalning erlagts. Sådan avstängning får endast ske sedan Tele2 upp-
manat Kunden att betala inom viss skälig tid, med upplysning om att tillhandahållandet annars kan 
komma att avbrytas och Kunden inte har betalat inom angiven tid. Om Kund vid upprepade tillfällen 
har betalat för sent, får Tjänsten stängas av omedelbart. Tele2 skall i sådant fall genast underrätta 
Kunden om avstängningen och under minst tio dagar från avstängningen ge Kunden möjlighet att 
ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal.

Efter påminnelse enligt ovan eller vid upprepad försenad betalning, har Tele2 även rätt att med ome-
delbar verkan säga upp Avtalet för ifrågavarande Tjänst samt slutfakturera Kund, förutsatt att dröjs-
målet avser mer än en ringa del av betalningen eller om dröjsmålet av annan anledning kan anses som 
väsentligt.

7. ANSVAR FöR SERVICE, TILLgäNgLIghET OCh uNDERhÅLL.
Tele2 skall tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Avtalet. 

Av Tjänstespecifika villkor framgår, i förekommande fall, i Tjänst ingående service- och tillgäng-
lighetsåtaganden. Vid trafikhindrande fel kan ersättning till drabbad Kund utgå. 
Eventuella driftavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas skyndsamt efter felanmälan till Tele2s Kund-
service på telefonnummer 0772-25 25 25. Har Tjänsten inte kunnat användas på grund av fel i nätet 
eller på grund av driftavbrott har Kund rätt till ersättning i form av prisavdrag, såvida inte annat 
framgår av Tjänstespecifika villkor.

Har felet eller driftavbrottet varat minst: 
– fem (5) arbetsdagar i följd utgår ersättning med motsvarande en (1) månads abonnemangsavgift,
– tio (10) arbetsdagar i följd utgår ersättning med motsvarande två (2) månaders abonnemangsavgift,
– femton (15) arbetsdagar i följd utgår ersättning med motsvarande tre (3) månaders abonnemangs-
 avgift.

Tele2s ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del avbrottet/felet kan hänföras 
till Kund, fastighetsnät eller annat som står utanför Tele2s kontroll. Vid installations- och felsöknings-
åtgärder skall Kund tillse att Tele2 vid behov äger tillträde till Kunds lokal.

Ersättning enligt ovan utgår i stället för skadestånd eller andra påföljder. En begäran om ersättning 
skall framställas skriftligen till Tele2 inom skälig tid.

Kan fel hänföras till Kund förbehåller sig Tele2 rätt att från Kund kräva ersättning för nedlagda 
kostnader för felsökningsåtgärder. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder 
för planerat underhåll av nät mm.

8. TELE2s ANSVAR.
Tele2 utövar ingen kontroll över den information som Kund har tillgång till, till följd av Tjänst. Tele2 
ansvarar inte för informationen. Tele2 ansvarar inte heller för eventuell skada eller förlust som drab-
bar Kund till följd av fördröjning av information, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande, 
om inte skadan eller förlusten orsakats genom grov vårdslöshet av Tele2.

Tele2s ansvar är begränsat till skador som orsakats genom försummelse av Tele2. Tele2s ska-
deståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada om inte skadan orsakats genom grov 
vårdslöshet av Tele2.

9. FORCE MAjEuRE.
Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande för- 
hindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller  
förutse. Som befriande omständighet kan bl a anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestäm- 
melse eller annan offentlig reglering.

10. öVERLÅTELSE.
Avtalet med där till hörande Tjänster får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke 
från Tele2. Tele2 har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter 
enligt Avtalet. 

11. äNDRINg AV VILLkOR.
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.

Det åligger Tele2 att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om förändring i allmänna 
villkor. Kund har rätt att, utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse, säga upp Avtalet med verkan 
från det att sådan förändring träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Tele2 tillhanda före 
förändringens ikraftträdande.

Om parterna har avtalat om bindningstid för Tjänst får en förändring i de allmänna villkoren 
verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Tele2 förbehåller sig dock rätten att ändra villkor 
med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av tvingande lagstiftning 
eller annan liknande omständighet utanför Tele2s kontroll. 

12. kuNDuppgIFTER.
Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i övrigt i samband 
med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänst enligt dessa allmänna och tjänstespecifika villkor 
(t ex födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten) behandlas av Tele2, av bolag i 
Tele2-koncernen och av företag koncernen samarbetar med för administration och fullgörelse av 
ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats. Detta inkluderar bl 
a uppgifter om kontakter med Tele2, ex notering av frågor, klagomål etc samt uppgifter om eventuella 
företrädare och om hur avtalet fullgörs.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metod-
utveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknads-
föringsändamål av Tele2, av bolag i Tele2-koncernen och av företag koncernen samarbetar med. 
Kund kan skriftligen anmäla till Tele2 Sverige AB, 106 66 Stockholm, att denne inte vill att person-
uppgifterna skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring.

Kund kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till Tele2 Sverige AB (PuL), 
106 66 Stockholm, erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Tele2 behandlar. 
Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till samma adress. Om Kund lämnat oriktiga 
uppgifter, har Tele2 rätt att spärra Tjänst för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls, eller 
säga upp Avtal med omedelbar verkan.

13. MEDDELANDEN.
Meddelanden genom brev skall anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. 
Meddelanden genom telefax eller elektronisk post skall anses ha nått mottagaren omedelbart.

14. AVTALETS upphöRANDE.
Om Avtal upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att använda Tjänst. Erlagd fast periodisk 
avgift återbetalas till den del den avser tiden efter Avtalets upphörande utom i de fall grunden för 
avtalets upphörande kan hänföras till Kunds kontraktsbrott. 

15. AVTALSpERIOD.
Om inte annat överenskommits gäller detta Avtal tills vidare. Uppsägning av Avtalet bör ske skrift-
ligen.

16. TVIST.
Tvist skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan 
enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation 
med anledning av detta avtal bör framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kän-
nedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör 
göras skriftligen.
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TjäNSTESpECIFIkA VILLkOR FöR ANALOg OCh DIgITAL kABEL-TV
Gäller fr o m 2006-01-31 tills vidare

1. ALLMäNT. Dessa tjänstespecifika villkor reglerar abonnemang på program som distribueras av 
Tele2 (i villkoren benämnda som Bolaget). Villkoren gäller inte till den del de avviker från garantier 
eller andra villkor som särskilt anges vid abonnemangets ingående.

2. DEFINITIONER. Med dekoder avses analog dekoder och digital dekoder, fjärrkontroll och tillhö-
rande utrustning. Med filter avses filter för avkodning av program, som inte avkodas med dekoder.

3. INgÅENDE AV ABONNEMANgSAVTAL. Abonnemangsavtal ingås genom att abonnenten 
betalar avgift enligt första faktura, hämtar ut dekoder/digital-TV-box på Posten eller annat utläm-
ningsställe eller erhåller dekoder/digital-TV-box genom hemfrakt, såvida inte parterna undertecknat 
skriftligt avtal eller muntlig in spelad avtals accept mellan Bolaget och abonnenten. För att återuppta 
ett abonnemang gäller normalt samma villkor som vid förstagångsabonnemang. Avgift för bort-
tagande av eventuellt spärrfilter tillkommer.

4. ABONNEMANgSpERIOD. För analog TV är abonnemangsperioden 3 månader, därefter löper 
avtalet tillsvidare. Abonnenten kan när som helst säga upp abonne manget till upphörande vid 
utgången av nästföljande kalender-månad. Dock gäller att den kortaste abonnemangsperioden 
är 3 månader. För digital TV är abonnemangsperioden minst 6 månader och uppsägningstiden 3 
månader. Efter bindningstid gäller abonne manget tillsvidare. Uppsägning från Bolagets sida skall ske 
skriftligen med minst 30 dagars varsel. För villaägare kan avtal träffas med särskilda villkor för abon-
nemangsperiod och uppsägning – se i förekommande fall Avtal om anslutning av villa.

5. pROgRAMuTBuD. Bolaget har rätt att från tid till annan koda och kryptera hela eller delar av 
distribuerat programutbud. Bolaget har rätt att vidta ändring  i programutbudet, under förutsättning 
att ändring meddelas skriftligen med minst 30 dagars varsel. Ändring får ske med kortare  varsel om 
ändringen föranledes av att avtal inte uppnås med berört programbolag eller av annan omständighet 
utanför Bolagets kontroll.

6. TILLTRäDE. Abonnenten skall bereda Bolaget tillträde till bostaden/lokalen, i den utsträckning 
som erfordras. Abonnenten och Bolaget skall komma överens om tid för detta. Vid abonnemangets 
upphörande skall abonnenten i förekommande fall bereda Bolaget tillträde för montering av spärr-
filter eller tillse att lånad dekoderutrustning återlämnas till Bolaget. Om sådan åtgärd erfordras för 
att förhindra fortsatt mottagning, löper abonnemanget vidare till dess att Bolaget beretts tillträde.

7. STöRNINgAR OCh AVBROTT. Bolaget skall åtgärda eventuella störningar och avbrott inom 
skälig tid efter fel-anmälan. Abonnenten har rätt till proportionell återbetalning eller kreditering av 
abonnemangsavgift vid störningar eller avbrott som varat under en sammanhängande tid av minst 
12 timmar, om inte mottagningsproblemen i fråga kan hänföras till abonnenten. Ersättning beräknas 
från tiden för abonnentens fel anmälan till dess att störningarna eller avbrottet upphört. Härutöver 
utgår ingen ytterligare ersättning för störningar eller avbrott. Ersättning för störningar eller avbrott 
under viss månad utgår endast om ersättningen totalt överstiger 25 kronor. 

Bolaget svarar inte för kostnader som uppstår när störning eller avbrott beror på ansluten mot-
tagare eller annan utrustning tillhörig eller disponerad av abonnenten, eller om dessa störningar eller 
avbrott av annan anledning kan härledas till otillåtet agerande av abonnenten, hushållsmedlem eller 
annan som med hans medgivande vistas i bostaden. Abonnentens ansvar bortfaller om abonnenten 

haft befogad anledning att anta att störning eller avbrott inte beror på ovan angivna skäl. Störningar 
eller avbrott på fastighetsnätet i den fastighet där abonnemanget brukas åtgärdas om Bolaget har 
åtagit sig sådan skyldighet i avtal med fastighetsägaren.

8. DEkODER OCh BETAL-TV-FILTER. Endast utrustning som tillhandahållits av Bolaget får 
användas för avkodning och mottagning av Bolagets programutbud. Abonnenten svarar för att 
dekoder, digital-TV-box eller filter som tillhandahållits inom ramen för abonnemanget förvaras och 
används aktsamt. Ingrepp i utrustningen får endast göras av Bolaget. Utrustningen får inte flyttas 
från installationsplatsen. 

Abonnenten skall snarast anmäla eventuelllt funktionsfel, varvid Bolaget svarar för att avhjälpa 
felet inom skälig tid. Felaktig utrustning skall återlämnas i enlighet med de anvisningar som Bolaget 
lämnar vid abonnentens felan-mälan. Om inte felet kan hänföras till abonnenten, utgår ersättning 
enligt punkt 7 ovan. Ersättning beräknas från tiden för felanmälan till dess felfri utrustning tillhan-
dahållits. 

Tillhandahållen utrustning är Bolagets egendom och får endast överlåtas i samtycke till annan 
abonnent som flyttar in i bostaden. Överlåtelse ska ske skriftligen på av Bolaget särskild överlåtel-
sehandling. Tillhandahållen utrustning får inte hyras ut eller på annat sätt frånhävdas abonnenten. 
Abonnenten svarar för att varken han eller annan utnyttjar utrustningen annat än för enskilt bruk 
och/eller i strid med upphovsrättsliga bestämmelser. Utrustningen skall återlämnas på abonnentens 
bekostnad senast sju dagar efter abonnemangets upphörande, såvida inte Bolaget meddelat annat. 

Av Bolaget erhållet emballage bör användas vid återlämnandet av utrustningen postledes. 
Vid förlust av emballage erhålls ett nytt mot avgift. Om utrustning skadas vid användande av 
annat emballage gäller vad som nedan sägs om skadad utrustning. Om abonnenten väljer 
att återlämna utrustningen per post, skall detta ske genom rekommenderad försändelse. Om 
dekoder, digital-TV-box, filter, programkort eller annan för Bolaget nödvändig utrustning inte 
återlämnas, har Bolaget rätt till ersättning motsvarande abonnemangsavgiften för det program- 
utbud som kan tas emot med utrustningen, räknat från tidpunkten för abonnemangets upphörande 
fram till dess utrustningen kommit Bolaget tillhanda. Ersättningen baseras på tillämplig avgift för 
kortaste erbjudna betalningsperiod. 

Om utrustningen skadas, har Bolaget rätt till ersättning för reparation eller byte samt fraktkostna-
der. Om utrustningen förkommer, har Bolaget rätt till ersättning för utrustning som inte återlämnas. 
Ersättning enligt ovan utgår inte om abonnenten gör sannolikt att skadan eller förlusten inte beror 
på vårdslöshet från hans sida, hushållsmedlem eller annan som med hans medgivande vistas 
i bostaden. Får abonnenten ersättning från en försäkring för den inträffade skadan skall denna 
ersättning tillfalla Bolaget.

9. AVFLYTTNINg. Abonnenten har inte rätt att vid avflyttning ta med sig dekoder, digital-TV-box eller 
filter. Utrust-ningen skall då återlämnas till Bolaget i enlighet med vad som anges i punkt 8 ovan. Vid 
avflyttning till bostad som inte är ansluten till Bolaget kan kund avsluta abonnemang mot uppvisande 
av bestyrkt kopia av flyttanmälan samt betalning av en avgift enligt aktuell prislista. Föreligger bind-
ningstid på abonnemanget äger kund dock inte rätt att bryta avtalet i förtid.

10. FöRTIDA uppSägNINg. Bolaget förbehåller sig rätten att säga upp detta avtal i förtid om 
förhållanden som Bolaget inte råder över inträffar såsom att gällande  avtal med annan nätägare 
upphör.

TjäNSTESpECIFIkA VILLkOR FöR TELE2 BREDBAND LAN
Tjänstespecifika villkor 2010-05-05

1. TjäNSTEBESkRIVNINg. I tjänsten ingår anslutning till Tele2s svenska del av Internet, nationella 
och internationella Internet-kopplingar, personlig hemsida, tillgång till Newsserver samt möjlighet att 
använda elektroniskt postadresskonto. I tjänsten ingår ej nya versioner av distribuerad programvara.

Kunden tilldelas ett utrymme för elektronisk post om 25 Mb. Storleken på varje enskilt mail får 
maximalt uppgå till 10 Mb. Tele2 äger rätt att radera oläst elektronisk post äldre än 90 dagar. Tele2 
är ej skyldig att spara läst post. Elektronisk postadress ingående i tjänsten är personlig och Tele2 
förbehåller sig rätten att neka samt ta bort olämpliga och stötande postadresser. Tele2 äger vidare 
rätt att ändra tilldelad postadress om detta motiveras av driftmässiga eller andra tekniska skäl.

Kunden disponerar ett avgränsat utrymme på Tele2s server för personlig hemsida. Användaren 
överför själv information till servern och ansvarar för upplägg av personlig hemsida. Tele2 tillhanda-
håller inget stöd för det innehållsmässiga eller typografiska utformningen av denna.

Kunden åtar sig att inte utnyttja tjänsten på ett sådant sätt, att detta medför eller riskerar att med-
föra att övriga kunder får en väsentligt sämre tillgänglighet till tjänsten. Tele2 har rätt att i sådant fall 
omgående begränsa kundens utnyttjande av tjänsten.

2. ANSLuTNINg. Anslutning anses genomförd när anrop kan ske eller, om kund saknar nödvändig 
utrustning för ändamålet, när Tele2 genom meddelande till kund verifierat att anslutning genomförts. 
Tele2 ansvarar för erforderligt nät och innehar funktionsansvar fram till avtalad avlämningspunkt. 
Kund svarar själv för nödvändig utrustning för överföring av information.

Kunden erhåller 5 (fem) publika IP-adresser via Tele2s DHCP-server. Endast en (1) IP-adress 
får användas samtidigt per anslutning. Tele2 har rätt att ändra kundens IP-adress utan att i förväg 
informera om detta. Kunden har inte rätt att sätta upp egen server med åtkomst från Internet. Tele2 
meddelar kund nödvändig information för anslutningen samt eventuell personlig kod vilken ger 
tillgång till tjänsten.

Nätets uppbyggnad och dess anslutning till annan operatörs nät kan medföra att viss utrustning 
och vissa tjänster hos andra operatörer inte kan användas.

3. AVgIFTER. Kund ansvarar för betalning av alla avgifter som hänför sig till avtalet om annat inte 
särskilt överenskommits. Om kund inte kan utnyttja beställd tjänst på grund av omständigheter som 
kan hänföras till kund eller omständighet utanför Tele2s kontroll, skall detta inte befria honom från 
skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter.

4. AVTALSpERIOD. Avtalsperiod framgår av abonnentavtalet. Efter eventuell bindningstids slut löper 
avtalet tills vidare med den uppsägningstid som anges i abonnentavtalet. Uppsägning av avtalet bör 
ske skriftligen. Om kunden flyttar utan att säga upp tjänsten äger Tele2 rätt att stänga ner tjänsten 
inom 3 (tre) dagar.

I förekommande fall förutsätter giltigheten av abonnentavtalet ett gällande avtal angående fastig-
hetsabonnemang mellan Tele2 och fastighetsägaren. Skulle det avtalet upphöra att gälla, skall även 
detta abonnentavtal automatiskt upphöra att gälla med en månads uppsägningstid.

Tele2 äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande när kunds hyresavtal för berörd 
lägenhet upphör att gälla.

Tele2 äger rätt att tillfälligt eller permanent stänga av eller begränsa tillgången till abonnemanget 
om kunden bryter mot åtagande enligt detta avtal. Tele2 har rätt att debitera kunden sina kostnader 
för bortkoppling, avstängning eller begränsning liksom för återställande av sådan åtgärd.

5. uTRuSTNINg. Utrustning som kund använder för tjänsten skall uppfylla vid var tid gällande bestäm-
melser enligt tillämplig lagstiftning och därav följande eventuella anvisningar från Tele2. Om Tele2 till- 
handahåller utrustning får kunden inte sälja, pantsätta, hyra, låna ut eller på annat sätt förfoga över 
sådan utrustning. Kunden skall följa Tele2s anvisningar för användning av utrustningen. Från det att 

utrustningen levererats till kunden till dess att den återlämnats till Tele2, skall kunden ansvara för 
eventuell förlust eller skada på utrustningen.

I de fall äganderätten av utrustning som medföljer tjänsten tillhör kund, ersätter Tele2 skadad 
utrustning, inom 2 månader efter avtalets tecknande, såvida skadan inte beror av vårdslöshet av 
kunden själv, hushållsmedlem eller annan som med kundens medgivande vistas i bostaden. I annat 
fall skall Tele2 inte ha något ansvar för sådan utrustning. Tele2 har rätt att avbryta tillhandahållandet 
av tjänsten om utrustningen inte uppfyller kraven enligt ovan.

Vid driftstörning eventuellt orsakad av kunds utrustning, är kund skyldig att låta Tele2 undersöka 
denna utrustning. Kund är skyldig att omedelbart urkoppla utrustning som stör Tele2s nät.

Kablar och uttag installerat i fastigheten/lägenheten får inte på något sätt modifieras av kunden, 
exempelvis genom tillägg av ytterligare uttag.

Tele2s support och ansvar omfattar endast anslutning med en (1) dator.

6. kuNDENS ANSVAR. Har utrustning anslutits eller modifierats i strid mot punkt 5 ovan, är kund 
ansvarig för Tele2s kostnader som därigenom kan uppstå. Detta gäller även registrerad utrustning 
som stör datatrafiken och som kund trots uppmaning inte omedelbart kopplat ur. Kund är dock fri 
från ansvar om han kan visa att han inte varit vårdslös eller brustit i sin tillsyn över anslutningen.

Kunden får enbart använda tjänsten för privat bruk. Vid onormal användning (t ex egen spelserver, 
FTP-server, eller liknande samt mycket överdriven nedladdning) som orsakar olägenheter för Tele2 
eller annan kund förbehåller sig Tele2 rätten att begränsa överföringshastigheten alternativt säga 
upp avtalet med omedelbar verkan. Vad som är onormal användning äger Tele2 ensamt rätt att 
avgöra.

Kund får inte ansluta datorresurser i syfte att fritt eller mot betalning erbjuda och/eller tillhanda 
hålla varor, tjänster eller information till utomstående.

7. äNDRINg. Kunden är införstådd med och accepterar att Tele2s tjänst kan ändras, avseende 
omfattning och innehåll, dock inte beträffande grundläggande funktionella egenskaper. Tele2 förbe-
håller sig rätten att vidta sådana ändringar. Det åligger dock Tele2 att, om möjligt med minst en (1) 
månads varsel, informera kund om ändring som väsentligt påverkar avtalad tjänst.

Om ändringen innebär en avgiftshöjning eller enligt ovan är till väsentlig nackdel för kund, har kund 
rätt att under avtalsperiod skriftligen säga upp avtalet med verkan från det att ändringen inträffade.

Har kunden nyttjat tjänsten efter det att ändringen trätt i kraft skall detta anses utgöra godkän-
nande av ändringen.

8. öVERLÅTELSE AV AVTALET. Tele2 äger rätt att överlåta detta avtal till bolag inom samma 
koncern som Tele2. Tele2 skall även i övrigt ha rätt att överlåta avtal utan kundens samtycke, såvida 
det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyl-
digheter enligt avtalet på ett för kunden tillfredsställande sätt.

Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal utan att först ha inhämtat Tele2s skriftliga samtycke.

9. EXkLuSIVITET. Anslutning av avtalad tjänst gäller exklusivt för kunden. Kunden har inte rätt att 
ansluta annan till tjänsten.

10. TELE2s ANSVAR. Tele2 ansvarar för leveransen fram till Stadsnätsägarens alternativt 
Fastighetsägarens överlämningspunkt, samt för det tjänsteutbud som kunden köper av Tele2. Dock 
ansvarar Tele2 ej för funktionen i stadsnätet eller i fastighetsnätet. Ansvaret för stadsnätet åligger 
alltid stadsnätsägaren och ansvaret för fastighetsnätet åligger alltid fastighetsägaren eller av res-
pektive part anlitad serviceentreprenör. Tele2 kan ej garantera att tjänsten kommer att fungera vid 
fel i stadsnätet eller fastighetsnätet.



TjäNSTESpECIFIkA VILLkOR FöR hEMTELEFONI VIA BREDBANDET
Gäller fr o m 2008-07-01 tills vidare

1. ALLMäNT. Dessa tjänstespecifika villkor reglerar Kunds, dvs fysisk persons, användande av 
Tjänst. Avtal anses ingånget när Kund har registrerat sig för Tjänst.

Tjänsten levereras i normalfallet inom 2-4 veckor från beställning eller, om tillämpligt, efter even-
tuell ångerfrists utgång under förutsättning att all nödvändig information från Kunden kommit Tele2 
tillhanda. 

2. TjäNSTEBESkRIVNINg. Tjänst möjliggör för Kund att för enskilt bruk överföra telefonisamtal 
eller annan data-överföring via Internet och det fasta telefoninätet. Tjänst samt dess tilläggstjänster 
specificeras i vid var tid gällande produktbeskrivning som återfinns på Tele2s hemsida www.tele2.se/ 
bredbandstelefoni.

En förutsättning för att Kund skall kunna nyttja Tjänst är att Kund har avtal med en bredbands-
operatör. Vidare krävs att bredbandsanslutningen samt eventuell extra utrustning som Kund måste 
införskaffa för att anpassa sin bredbandsanslutning uppfyller de krav som framgår från tid till annan 
på Tele2s hemsida www.tele2.se/.

Tjänst gäller endast för privatabonnemang (dvs ej näringsverksamhet) och fast månadsavgift/
månatlig minimidebitering omfattar inte betalsamtal, mediasamtal, samtal till nummerupplysning, 
trafik till modempooler eller andra tjänster. Ovan nämnda typer av trafik faktureras enligt tredje-
partsleverantörs prislista. 

3. uTRuSTNINg. För användning av Tjänst krävs en bredbandstelefonibox. Såvida inte annat 
skriftligen överenskommits mellan Tele2 och Kund, lånar Kund sådan bredbandstelefonibox av 
Tele2. Kund ansvarar för skada på bredbandtelefoniboxen under tid som boxen befinner sig i Kunds 
vård. Vid fel i bredbandstelefoniboxen som inte är hänförligt till Kund ersätter Tele2 felaktig box utan 
kostnad för Kund. 

Tele2 förbehåller sig rätten att utföra konfigurationsändringar samt mjukvaruuppgraderingar i 
bredbandstelefoniboxen under den tid som utrustningen är ansluten mot Tele2s bredbandstelefo-
nitjänst. Bredbandstelefoniboxen är förkonfigurerad för att endast fungera med Tele2s bredbands-
telefonitjänst.

4. AVgIFTER. Avgift (bla eventuell startavgift, fast månadsavgift samt rörliga samtalskostnader) 
debiteras enligt vid var tid gällande prislista för Tjänsten, vilken återfinns på tele2.se eller kan 
erhållas från Tele2s Kundservice på 0772-25 25 25. Väljer Kund pappersfaktura som betalningssätt 
tillkommer en avgift per faktura. 

5. kuNDS ÅTAgANDE. Kund är betalningsansvarig för samtliga avgifter som utgår enligt detta Avtal. 
Kund ansvarar för att denne förfogar över och använder för Tjänst avsedd utrustning. Kund skall 
förvara och använda utrustningen för nyttjande av Tjänst på ett betryggande sätt. Kund är ensam 
ansvarig för att utrustningen ej kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.

Vid förlust av utrustningen, eller om den har förkommit eller riskerar att komma till obehörig 
användning åligger det Kund att omedelbart anmäla detta till Tele2. Från det att anmälan om att 
utrustning förkommit och skall spärras inkommit till Tele2 ansvarar Tele2 för kostnader som orsakats 
av obehörigt användande, såvida inte Kund förfarit svikligt eller grovt vårdslöst. Kunds betalningsan-
svar för fasta avgifter kvarstår dock oförändrat.

Kund garanterar att Tjänst används på sedvanligt sätt dvs att Tjänst används av fysisk person och 
inte exempelvis som växelfunktion eller gränssnitt för samtrafik. I det fall Tele2 misstänker att Kund ej 
nyttjar Tjänst på sedvanligt sätt äger Tele2 rätt att omedelbart stänga av Tjänst och säga upp avtalet 
med omedelbar verkan. Vid brott mot något av ovanstående äger Tele2 rätt att med omedelbar 
verkan stänga av Tjänst samt, om Tele2 finner det lämpligt, säga upp avtalet. Tele2 förbehåller sig 
rätten att, på polismyndighets begäran, spärra utrustning som anmälts stulen. 

6. TELE2s ANSVARSBEgRäNSNINg. Tele2 ansvarar inte för bristande ljudkvalitet och tillgäng-
lighet som kan härledas till Kunds bredbandsleverantörs IP-nät. Tele2 ansvarar inte heller för 
eventuella avbrott i Tjänst som uppkommit på grund av driftstopp eller strömavbrott hos Kunds 
bredbandsleverantör.

Tele2 ansvarar inte för eventuella förändringar som görs av Kunds bredbandsleverantör vilka kan 
leda till att Tjänst inte fungerar. Om Kund byter bredbandsleverantör kan Tjänst eventuellt upphöra att 
fungera. Tele2 kan inte heller göras ansvarig för eventuella driftstopp som kan uppkomma på grund 
av strömavbrott hos Kund. Tele2 ansvarar inte för att övriga tjänster eller utrustning som kopplas till 
första telefonjacket, exempelvis larmutrustning, fungerar tillsammans med Tjänst.

7. pORTERINg. Kund är ansvarig för att med hjälp av sitt tilldelade telefonnummer kontrollera att 
Kund kan använda Tjänst innan begäran om portering görs av Kund. Skulle Kund inte göra denna 
kontroll innan portering är genomförd kan inte Tele2 göras ansvarig för att Kund eventuellt blir utan 
telefoni.

8. ÅNgERRäTT. För det fall Kund är konsument och beställer Tjänst på distans har Kund fjorton (14) 
dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. 

9. uppSägNINg. Avtalsperioden anges i abonnentavtalet. Efter eventuell bindningstids slut löper 
avtalet tills vidare med den uppsägningstid som anges i abonnentavtalet. Uppsägning bör ske 
skriftligen. Om Kund avbryter avtalet under löpande bindningstid har Tele2 rätt att debitera Kund 
uppsägningsavgift enligt vad som anges i abonnentavtalet. Vid avtalets upphörande skall Kund på 
Tele2s begäran återsända Tele2 tillhörig utrustning. Sådan returfrakt betalas av Kund.


