Särskilda villkor för installation av Yttre
mottagare
(gäller från och med den 7 december 2020)
1.

Allmänt
1.1 Villkoren gäller installation av den mottagare som ingår i beställningen för Fast bredband via mobilnätet.
Yttre mottagare och nätverksuttag som installeras på fastigheten är avsedd för stadigvarande bruk.
Installationen på fastigheten kräver godkännande från fastighetsägaren.

2.

Installation av Yttre mottagare till Fast Bredband via mobilnätet
2.1 Telias installation av mottagare för Fast Bredband via mobilnätet omfattar utrustning och nödvändiga
anslutningar samt anslutning av Utrustningen till Telias nät.

3.

Fastighetsägarens åtaganden
3.1 Fastighetsägaren är skyldig att:
a) bereda Telia eller av Telia anlitad underleverantör tillträde till Fastigheten samt fri framkomlighet där arbeten
ska utföras;
b) tillse att det i anslutning till Utrustning finns eluttag för den strömförbrukning som är nödvändig för driften av
Utrustning samt att strömsätta sådan Utrustning i samband med installation; samt
c) i övrigt vara Telia eller av Telia anlitad underleverantör behjälplig i arbetet med installation av Fast Bredband
via mobilnätet.
3.2 Fastighetsägaren åtar sig att följa Telias instruktioner om hur åtagandena i punkt 5.1 ska uppfyllas. Vid brist i
uppfyllelse av åtagandena ska Telia påtala bristen genom skriftligt meddelande till Fastighetsägaren. Om
Fastighetsägaren inte vidtar rättelse inom 30 dagar från mottagande av sådant meddelande har Telia rätt att
säga upp Avtalet med omedelbar verkan samt att fakturera Fastighetsägaren en avgift som motsvarar Telias
kostnader för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots uppsägningen
och för eventuella förluster med anledning av uppsägningen i enlighet med konsumenttjänstlagen.
3.3 Fastighetsägaren ansvarar för eventuell återställning av ytskikt på och i byggnad på Fastigheten efter
installationen.
3.4 Utrustning får inte utan Telia skriftliga medgivande flyttas från den plats där den installerats

4.

Skadestånd och reklamation
4.1 Fastighetsägaren har rätt till ersättning för skada som Telia, eller annan som Telia svarar för, förorsakat.
4.2 Telia har rätt till ersättning för skada som Fastighetsägaren, eller någon för vilken Fastighetsägaren svarar,
förorsakat genom vårdslöshet. Om Fastighetsägarens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår
som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.
4.3 Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska, för att kunna göras gällande, framställas inom
skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas.
En reklamation som sker inom två (2) månader från det att Fastighetsägaren upptäckt eller bort ha upptäckt felet
ska alltid anses ha inkommit i rätt tid. Begäran om skadestånd ska ske skriftligen.
4.4 I det fall Telia godkänner reklamation av tjänsten gäller fortfarande fastighetsägarens åtaganden enligt 3.3

5.

Övriga bestämmelser
5.1 I bekräftelsen angivna priser och leveranstider förutsätter dels att de faktiska omständigheterna rörande
Fastigheten överensstämmer med vad Fastighetsägaren uppgivit senast i samband med avtalets ingående, dels
att
a) installations- och anslutnings arbeten inte kräver osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder,
b) hus som ska anslutas till Fast Bredband via mobilnätet på Fastigheten inte är enstegs tätat eller innehåller
asbest,
c)installations- och anslutningsarbetena inte i övrigt stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av Telia
vid avtalets ingående
I annat fall kan Telia kräva ersättning från Fastighetsägaren för eventuella tillkommande kostnader, ändra
leveranstiden eller med omedelbar verkan frånträda avtalet.
5.2. Telia svarar för underleverantörs arbete såsom för eget arbete.
5.3 Telias allmänna villkor för tjänster till konsumenter gäller i övrigt och i det fall motstridiga villkor finns gäller
dessa särskilda villkor före Telias allmänna villkor för tjänster till konsumenter
5.4 Förändring av villkoren publiceras på telia.se/villkor
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