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Allmänna villkor gruppanslutningstjänst
Gällande fr.o.m. 1 juli 2010

1. Villkorens omfattning
1.1 Bredbandsbolaget och Gruppanslutningskunden har tidigare antingen 
ingått avtal om anslutning av Gruppanslutningskunden till Bredbandsbo-
lagets bredbandsnät genom s.k. anslutningsavtal eller uppkopplingsavtal 
(”Anslutningsavtalet”), alternativt samarbetsavtal kring utbyggnad av 
bredbandsnät och leverans av tjänster till Gruppanslutningskundens 
medlemmar eller anställda. Enligt Anslutningsavtalet äger Bredbandsbo-
laget rätt att nyttja på Gruppanslutningskundens fastighet installerat
bredbandsnät, för distribution av Bredbandsbolaget olika tjänster till de 
boende på fastigheten (”Boende”). I Bredbandsbolagets tjänsteutbud 
ingår bl.a. uppkoppling mot Internet (”Bredbandstjänst”), telefonitjänst 
(”Telefonitjänst”) och digitala tv-tjänster (”tv-tjänster”). Med ”Tjänst” avses 
i det följande Bredbandstjänsten, Telefonitjänsten och/eller tv-tjänsten, 
beroende på vad Gruppanslutningstjänsten omfattar i det enskilda fallet, 
enligt vad som framgår av Beställningsvillkoren (enligt definition i punkt 
1.2). Genom Gruppanslutningstjänsten erbjuder Bredbandsbolaget 
Gruppanslutningskunden möjlighet att minska de Boendes fasta kostnader 
för Tjänst genom att åta sig betalningsansvar för dessa på de villkor som 
framgår i detta Gruppanslutningsavtal. 

1.2 För varje Gruppanslutningstjänst gäller, utöver dessa Allmänna Villkor 
även de villkor för Gruppanslutningstjänsten avseende pris och annat som 
parterna undertecknar i samband med att Gruppanslutningskunden gör 
beställningen (”Beställningsvillkor”). Vid eventuella motstridigheter 
mellan avtalshandlingarna äger Beställningsvillkoren företräde framför 
dessa Allmänna Villkor. Termer som definieras häri skall, om annat inte 
anges, ha samma innebörd i Beställningsvillkoren och termer som 
definieras i Beställningsvillkoren skall, om inte annat anges, ha samma 
innebörd i dessa Allmänna Villkor.

2. Bredbandsbolagets åtagande
2.1 Bredbandsbolaget skall erbjuda de Boende att ingå avtal om Tjänst. 
Villkoren för Tjänsten skall vara de villkor som Bredbandsbolaget 
tillhandhåller i övrigt på marknaden mot privatpersoner, med undantag av 
att någon fast avgift inte skall utgå under sådan tid som Gruppanslutnings-
kunden erlägger avgift till Bredbandsbolaget enligt punkt 3 nedan. Boende 
betalar själv startkostnader, kostnader för tilläggstjänster och eventuella 
rörliga kostnader för Tjänst, såsom exempelvis samtalsavgift eller 
minuttaxa (om tillämpligt).

3. Betalningsvillkor, m.m.
3.1 Gruppanslutningskunden skall erlägga ersättning till Bredbandsbola-
get kvartalsvis i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto. 
Ersättningen utgör ersättning för samtliga Boendes fasta avgifter för 
nyttjande av Tjänsten. Om en eller flera Boende väljer att inte teckna avtal 
om Tjänst, eller om Boende säger upp Tjänst eller om Bredbandsbolaget 
säger upp Tjänst med hänvisning till avtalsbrott från Boendes sida, befriar 
inte detta Gruppanslutningskunden, helt eller delvis, från betalningsskyl-
dighet enligt detta Gruppanslutningsavtal.

3.2 Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
Bredbandsbolaget skall äga rätt att säga upp detta Gruppanslutningsavtal 
till omedelbart upphörande om Gruppanslutningskunden senast 7 dagar 
efter påminnelse inte har erlagt full betalning enligt förfallen faktura. En 
uppsägning av Avtalet enligt denna punkt, befriar inte Gruppanslutnings-
kunden från att betala förfallen ersättning.

4. Information till Boende
4.1 Gruppanslutningskunden åtar sig att informera de Boende om de villkor 
som gäller för tecknande av Tjänsten enligt detta Gruppanslutningsavtal. 
Bredbandsbolaget skall förse Gruppanslutningskunden med erforderligt 
informationsmaterial.

4.2 Bredbandbolaget skall snarast efter det att part sagt upp Gruppanslut-
ningsavtalet enligt punkten 5.1 informera Boende om detta och att 
betalningsskyldigheten för Tjänst vid Gruppanslutningsavtalets 
upphörande övergår på den Boende.

5. Avtalstid
5.1 Detta Gruppanslutningsavtal träder i kraft när det har undertecknats av 
båda parter och gäller under en första period som framgår av Beställnings-
villkoren och därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre 
(3) månader, om inte annat framgår av Beställningsvillkoren.

6. Övrigt
6.1 Anslutningsavtalet skall under alla förhållanden vara ikraft så länge som 
detta Gruppanslutningsavtal är i kraft. Anslutningsavtalet gäller med en 
exklusiv nyttjanderätt till förmån för Bredbandsbolaget till Fastighetsnätet 
(-en) (enligt definition i Anslutningsavtalet).

6.2 Om parterna inte kommer överens om annat skall ingendera part äga 
rätt till ersättning från den andra parten med anledning av Bredbandsbola-
gets nyttjanderätt till bredbandsnät enligt Anslutningsavtalet eller 
Bredbandsbolagets leverans av tjänster till de Boende.

6.3 Vad som anges i punkterna 6.1 och 6.2 ovan skall inte i något avseende, 
utöver vad som uttryckligen framgår av detta Gruppanslutningsavtal, 
förändra eventuellt i Anslutningsavtalet förekommande bestämmelser om 
nyttjanderätt till Fastighetsnätet (-en) eller rätt till förlängning av 
Anslutningsavtalet. Anslutningsavtalet skall även i övriga delar som inte 
regleras i detta Gruppanslutningsavtal gälla oförändrat.

6.4 Skulle Anslutningsavtalet upphöra att gälla, oaktat anledningen därtill, 
upphör detta Gruppanslutningsavtal att gälla vid samma tidpunkt som 
Anslutningsavtalet.

6.5 Part skall i inget fall vara ersättningsskyldigt mot den andra parten för 
indirekta förluster, såsom exempelvis utebliven vinst. Bredbandsbolaget 
skall i inget fall ansvara gentemot Gruppanslutningskunden för eventuell 
ersättning som denne har utgivit till Boende och inte heller för krav som 
grundar sig i att Boende inte önskar ingå avtal om Tjänst, säger upp Tjänst, 
eller att Bredbandsbolaget säger upp Tjänst, oaktat anledningen härtill. 
Parts maximala skadeståndsansvar för skada under varje tolvmånaderspe-
riod räknat från Avtalets ikraftträdande är begränsat till summan av de 
avgifter som Gruppanslutningskunden är förpliktad att enligt detta Avtal 
erlägga till Bredbandsbolaget under sådan tolvmånadersperiod.

6.6 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom, 
administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
(Institutet). Institutets regler för förenklat skiljeförfarande skall gälla om 
inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets 
värde och övriga omständigheter bestämmer att regler för Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I 
sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall 
bestå av en eller tre skiljemän. Överstiger tvisteföremålets värde (oräknat 
dröjsmålsränta) inte fem (5) gånger prisbasbeloppet enligt lagen om 
allmän försäkring (1928:381), får tvisten dock avgöras av allmän domstol 
med Stockholms tingsrätt som första instans.
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