
    Val av tjänsteleverantör (TL) vid fastighetsbyte 

Blanketten skall användas vid ägarbyte av fastighet och därmed ett beslut vad gäller 

tjänsteleverantör (TL). Välj ett ev. två av alternativen genom att sätta kryss i aktuell ring.    

o Jag väljer att överta det gruppavtal (Bredband, Tv, IP telefoni) med Telia för 389 kr/månad 

som tidigare ägare har genom Utby Fiber. Mer information om innehållet i gruppavtalet 

finns i Utby Fibers sammanställning daterad 2017-03-02. Valet är bindande. Bindningstiden 

är till 2022-07-31. Utby Fiber (Nox Finans) skickar faktura till mig för gruppavtalet. 

Faktureringen kommer att ske kvartalsvis. Tillval utöver gruppavtalet beställer jag direkt från 

Telia 90 200, som då fakturerar mig för detta tillval.  

o Jag väljer att överta det gruppavtal (Bredband, Tv, IP telefoni) med Com Hem för 365 

kr/månad som tidigare ägare har genom Utby Fiber. Mer information om innehållet i 

gruppavtalet finns i Utby Fibers sammanställning daterad 2017-03-02. Valet är bindande. 

Bindningstiden är till 2021-07-31. Utby Fiber (Nox Finans) skickar faktura till mig för 

gruppavtalet. Faktureringen kommer att ske kvartalsvis. Tillval utöver gruppavtalet beställer 

jag direkt från Com Hem tel. 90 222 som då fakturerar mig för detta tillval. 

o Jag väljer inget gruppavtal utan gör ett Eget Individuellt Val av Bredband, Tv och telefoni 

bland urvalet hos olika tjänsteleverantörer som presenteras på Zitius Zmarket.  Fakturan 

kommer direkt från den tjänsteleverantör jag väljer.  

o Jag väljer att ha anslutningen vilande tills vidare. Inget bredband, ingen tv eller IP telefoni. 

o VIKTIGT!  Om säljaren /överlåtaren har valt att avsluta sitt gruppabonnemang genom Utby 

Fiber, åtar jag mig att meddela kundtjänsten vid Telia 90 200 alt. Com Hem 90 222 om detta. 

Annars finns risk att jag får betala fakturan för gruppavtalet. Kontakta Lennart Olsson eller 

info@utbyfiber.se  om vilka regler som gäller för router, tv-box etc. 

 

Underskrift: …………………………………………………………………..Datum:…………………………….…. 

Namnförtydligande: …………………………………………………………………………………………………… 

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

Anläggningsadress:………………………………………………………………….…………….………………..… 

Telefon: ……………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………. 

Ytterligare information kan fås av Lennart Olsson olsson.lennart@telia.com  076 7917 345 eller från 

info@utbyfiber.se.                                                                          Ver.: Val av TL blankett vid Fastighetsbyte A 
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