
Guiden för dig som vill 
driva fiberfrågan. 

ÖPPEN FIBER
STEG FÖR STEG



VILL DU HA ÖPPEN FIBER 
I DITT VILLAOMRÅDE?
BLI FIBERAMBASSADÖR.
Finns det intresse för fiber bland grannarna i ditt villa- 
område? Då har ni gemensamt möjlighet att få erbjudande 
om Öppen Fiber, förutsatt att ni är tillräckligt många som är 
intresserade. Som fiberambassadör driver du fiberfrågan i  
ditt område med stöd av oss på Telia. Tillsammans tittar vi  
på förutsättningarna för att bygga fiber i just ditt område.  
I den här guiden kan du läsa steg för steg hur det går till.



ÖPPEN FIBER 
STEG FÖR STEG 

1   Kontakta oss på Telia.
Vill du bli fiberambassadör kontaktar du oss via kundinitierad-sdu@teliasonera.com  
så hjälper vi dig att titta på förutsättningarna för att bygga fiber i just ditt område.

2   Definiera området
Första steget i rollen som ambassadör är att du 
definierar området i en kartskiss. Vi rekommen-
derar ett kluster om 150 villor per ambassadör. 
Naturliga gränser för området är exempelvis större 
vägar, järnväg, sjö eller skogsparti. Kommersiella 
fastigheter eller kommunala verksamheter som  
t ex förskolor och skolor ingår inte i den här typen 
av fibererbjudande från Telia.

3   Stäm av intresset.
För att vi på Telia ska kunna förbereda och komma med ett erbjudande om  
Öppen Fiber behöver vi veta hur stort intresset är i ditt område. Här behöver  
vi din hjälp med att stämma av detta. Till din hjälp har vi ett informationsbrev  
med talong som du kan dela ut till villaägarna i ditt område.

4   Telia tar fram ett erbjudande.
Under tiden som du stämmer av hur stort intresset är, undersöker vi förutsättningarna  
för att bygga Öppen Fiber i ert område och vad det skulle kosta. Vi håller löpande  
kontakt med dig som ambassadör och meddelar så snart vi har ett konkret erbjudande  
till ert område.

5   Sätter upp en gemensam tidplan.
När vi fått bekräftelse på att intresset är tillräckligt stort så diskuterar vi tillsammans  
med dig som ambassadör hur vi ska gå vidare. Vi stämmer av vårt erbjudande och  
planen framåt



6   Erbjudande skickas ut.
Telia skickar ut erbjudande om Öppen Fiber till samtliga hushåll inom det definierade 
kampanjområdet. Respektive villaägare beställer via oppenfiber.se eller genom att skicka 
in beställningsblanketten. Du som ambassadör kan hjälpa till att få in beställningar i tid 
genom att påminna grannar om kampanjperioden, allt för att öka chanserna att ni blir till-
räckligt många som beställer. I vissa områden kan vi även erbjuda grupprabbatt, baserad 
på hur många av fastighetsägararna i området som beställer. Efter sista beställningsdag 
upphör erbjudandet. Efterbeställningar kan tas emot till ordinariepris förutsatt att  
Öppen Fiber byggs i området.

7   Telia tar emot beställningar.
Vi på Telia tar emot beställningar och när vi vet hur många som tackat ja kan vi ge  
slutgiltigt besked om vi kan bygga Öppen Fiber i området eller inte. Varje villaägare  
meddelas per post eller e-post. De som valt betalning efter installation kreditprövas  
och vid eventuellt avslag kommer en begäran om förskottsbetalning skickas ut,  
vilken ska erläggas inom 10 dagar.

Ort, datum

Fastighetsägarens underskrift    Namnförtydligande

 
Genom din beställning ingår du avtal med TeliaSonera Sverige AB om anslutning av din fastighet till Öppen Fiber. En förutsättning för 
avtalet är att minst 40 % av fastighetsägarna i området beställt Öppen Fiber. Du kommer att få besked om förutsättningen är uppfylld 
senast den 2016-07-31. Om förutsättningen inte uppfylls upphör avtalet att gälla. Om du avbeställer installationen av Öppen Fiber efter 
utgången av ångerfristen, kommer Telia att fakturera dig en avgift om 7 300 kr inklusive moms.

* För det fall fastigheten ägs av flera personer åtar sig Fastighetsägaren att inhämta fullmakt om rätt att ingå avtal om Öppen Fiber 
från övriga delägare i Fastigheten.

** Lån tecknas med TeliaSonera Finance AB och förutsätter sedvanlig kreditprövning. Lånet är på högst 60 månader. Om du 
på första fakturan betalar delbetalningsbeloppet sker fakturering i 60 månader. Om du betalar totala beloppet på första fakturan 
är fiberanslutningen därmed fullbetald. Lånekostnaden är baserad på och följer Stibor 30 dgr, dock används aldrig en notering 
som understiger 0 %. Denna noterades per 2016-03-10 till -0,52 %. Aviavgift tillkommer med 29 kr per pappersfaktura. Första 
fakturan innehåller ingen aviavgift. Effektiva räntan per 2016-03-10 är 2,97 % vid en kredit om 19 900 kr på 60 månader, om det 
kostnadsfria alternativet e-faktura väljs. För fullständiga avtalsvillkor hänvisas till TeliaSonera Finance Allmänna villkor TSFKL 2015:10 
(Kreditvillkoren), som du finner på oppenfiber.se. Se även standardiserad europeisk kreditinformation som bilaga till detta avtal.

När du som privatperson köper en tjänst på distans eller ingår avtal med en näringsidkare utanför dennes affärslokal har du enligt 
lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra köpet. Ångerrätten gäller i 14 dagar räknat från den dag  
du fått bekräftelse på din beställning, den s.k. ångerfristen. Mer information om ångerrätt finns i punkten 12 i Allmänna villkor.

*** Om du samtyckt till att leveransen ska påbörjas under ångerfristen och därefter utövar din rätt att ångra köpet äger TeliaSonera 
Sverige AB rätt till ersättning från dig för den tjänst som TeliaSonera utfört innan du utnyttjade din ångerrätt.

 Ja tack, jag vill beställa Öppen Fiber till min fastighet. Jag har tagit del av Allmänna villkor 
 och produktinformation för Öppen Fiber på oppenfiber.se och accepterar villkoren. 
 Leverans kommer att ske senast 30 juni 2017.

Jag väljer ett av följande betalningsalternativ:

 Faktura efter installation. Jag väljer att få fakturan efter installation och får valmöjlighet att betala 
 hela beloppet 19 900 kr eller delbetala från 357 kr/mån, se kreditvillkoren nedan**.
 Jag godkänner Allmänna villkor TSFKL 2015:10 samt bekräftar att jag tagit del av informationen i bilagan till detta avtal (Standardiserad Europeisk kreditinformation)
 

 Faktura före installation. Jag väljer att betala hela beloppet 19 900 kr före installation.   
 När fakturan är betald påbörjas installationen om övriga villkor är uppfyllda.

För det fall tilläggsbeställning sker kommer angivet pris att justeras. Tillägg sker genom Beställningsblankett  
Tillvalstjänster för Öppen Fiber. 

Skicka din beställning till: TeliaSonera Sverige AB, Att: Öppen Fiber, Johan Willins Gata 6, 405 35 Göteborg. 

Information om din beställning av Öppen Fiber kommer så långt möjligt att i första hand skickas till ovan angiven 
e-postadress och i andra hand till ovan angiven postadress.

 Jag samtycker till att leverans påbörjas under ångerfristen***. 

Fastighetsägarens namn*:

Fastighetsbeteckning:

Personnummer (ååmmdd-nnnn):

Adress:

Postnummer:  Postadress:

Telefon (hem):  Mobil:

E-post:

Var vänlig texta. OBS! Alla uppgifter måste fyllas i för att beställningen ska vara giltig. 
Eventuella tillägg eller ändringar i beställningen utöver begärda uppgifter är ogiltiga.

Öppen Fiber® är ett registrerat 
varumärke av TeliaSonera AB.

Telia Öppen Fiber
Johan Willins Gata 6
405 35 Göteborg

Tel: 020-40 24 00
oppenfiber.se 

Org.nr: 556430-0142
Säte: Stockholm
TKK-3866_1-1603

BESTÄLLNINGSBLANKETT ÖPPEN FIBER® 

Oss tillhanda senast 
31 MAJ 2016

FRÅN GÅRDAGENS 
KOPPAR TILL 
FRAMTIDENS FIBER
Den snabba digitaliseringen i samhället är en del av vardagen för de 
flesta av oss. Det betyder att en snabb och stabil uppkoppling med  
hög kapacitet blir allt viktigare, både på arbetet och hemma. 
  Därför satsar Telia stort på att bygga ut fibernätet. Vi gör det efter-
som vi vet att varken det gamla kopparnätet eller enbart mobilnätet har 
den kapacitet som dagens och morgondagens digitala tjänster kräver. 
Vi har längst erfarenhet på marknaden och vi vet vad som krävs för  
att leverera ett fibernät som fungerar idag, i morgon och i all framtid.
  Vi bygger ett öppet fibernät, Öppen Fiber, vilket innebär att du  
som kund har möjlighet att välja bland det bästa inom den nya digitala  
infrastrukturen. Vår ambition är att ha det bästa nätet och den
bästa servicen. 
  Vi vill att du ska vara 100 procent nöjd med din fiberanslutning, 
både idag och i decennier framöver. Över 1,3 miljoner hushåll har nu  
tillgång till fiber via Telia, och vi ser med spänning fram emot alla nya 
digitala tjänster som kan berika vardagen när det blir full fart i hela riket.

VÄLKOMMEN 
TILL FIBERRIKET

ANSLUT DITT 
HUS TILL 
ÖPPEN FIBER!



8   Planera fiberdragning.
Vi detaljplanerar och projekterar för fiberbygget i området. Hur lång tid det tar  
är svårt att förutsäga eftersom det helt beror på hur stort området är, och vilka  
väderförhållanden som råder under perioden. 

9   Möte med entreprenören.
Vår entreprenör bokar ett projekteringsmöte med respektive villaägare för att gå  
igenom hur fiberanslutningen på bästa sätt ska genomföras för varje enskild fastighet.  
Om det går att använda befintliga kabelrör i marken eller luftledningar så gör vi det.  
Om inte, sköter våra entreprenörer grävning och kabeldragning. Vi försöker göra så  
lite åverkan som möjligt på tomten.

10   Installation av medieomvandlaren.
Vår entreprenör kontaktar varje villaägare för att bestämma datum för installation av 
medieomvandlaren. Villaägaren behöver vara hemma den dag som installationen ska ske.

11   Beställa fibertjänster.
När medieomvandlaren är installerad är det dags att välja tjänsteleverantör och  
vilka fibertjänster man vill beställa. Mer information om tjänsteleverantörerna finns  
på oppenfiber.se.

Hör av dig till oss för mer information, hjälp och stöd. Vår ambition är att alla som vill,  
i hela Sverige, ska få möjlighet att ta del av den nya digitala infrastrukturen. 

Vi hörs!
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