ZITIUS
A Telia Company

Nu har du möjlighet att dra in
Öppen Fiber i ditt hus
Fler och fler är intresserade av en Fiberanslutning i Arvika och efterfrågan är
större ön någonsin. Det är v, på Z11ius, en del ov Telio Company, mycket glada för.
För 19 900 kr får du en fiberonslutning med upp till 1 000 MbiVs i huset.
Ingo nölavgifter tillkommer.
Vi vill med detta nyhetsbrev uppmono allo
att gå ,n på www.fibertlllalla.se för att
göra en bestcillning somt bJudo in dig till
vårt stormote.
Om du väljer att dtgitolsignero ditt aVlol via
www.flbertlllalla ... ger v, dtg ytterltgore
200 kr i rabatt.
Hor du inte möjlighet att digitalsignera ditt
aVlot skickar vi i dett(l brev med ett aVlol
som du kon skriva på och posta in till oss
på fo\;endc-ad�- -- --�
Telia Sverige AB Johan Willins Gata 6,
hus B plan 4, 405 35 Göteborg
Mark kuvertet med dill ornrådesnornn.

l{ALLET�SE TIJ.J l.. STOR�IÖTE
Vi välkomnar till möte dör Daniel Andersson från Zitius kommer att presentera den
ptane,ade fibersolsrnr,gen och sva,a pö era lrögo1.
Plats: Folkets Hus, Chorlottenberg
Datum: Onsdag 12/7
Tid: 18:00-19:00 somt tid för frågor
Plats: Gunnarskog hembygdsgård
Datum: Måndag 17/7
Tid: 18:00-19:00 samt tid för frågor
Varför Fiber?
Med fiber får du den snabbaste och mest stob•lo bredbondsuppkopplingen som går att
få och du är fri att väyo de tjänsteleverantörer och tjänster inom tv, bredband och
telefoni som passar just dig och din famlij.
Se vårt breda utbud av ljänsteleverontärer på www.zmarket.se/privat

/:\ Har du frågor om din fiberonslutnlng kontakta då våra personliga Fiberrådgivare
� Telefon: 020-11 85 00

i

Med vönligo hälsningar
Zitius

19 Juni 2017

••ZITIUS

Beställning av Fiheranslulning:

GlaNel

(hi. tillhanda
i.t•na�l dl•n:
1:;;g 2017

Epo,t:

Nomn:

Le....-onsod1ess:
P0":1t111Jrnmct och posto1'1:

Poslflumme, och pos1art;
Mtol tilUtomrnondc cnd.1�n1r90f a,, hu, på l-0$tlgheten;
FlberOM-lulrlinQ.

Hardl ner en
t-11 t,us tnon'I icmTo
fu)tiyhc:-bb�tecc� nif>g?

Anslutni ngsavgift per Fastighet 1t 900 kr u

TiUkonmancl� c:nsl.itl'in,g

Avgift pcrtlllkommonde anslutning av hus pö Fastighet 9 9SO kr 3

Jog v(Jljer ett av följande betolningso1ternoti\r

�'° .,-r-mstaUcrtici-n (göl'-r .J--jurkUs.k peNOA).-Jo9 \Joyor att f6 fok1uroB-eft@t.

Anslut ytterligare
hus pO Fastigh•ten tiU
1/2 priHt!

Lös !1*' p6:
fibe-rtillollo.k' och ft,iL. i i.ppgil1ct
ror tiW<ommaodc ons!utnrig
- -' t6c"�1Nlri""lf'IO••o · -�

rnstoltotlon och får votmOjlighe; ott betala hela OOloppet eller delbetala fr6n 357 kr/mån. se
kreditvillkoren nedorf.
J,o,o godk(IM�r ol,monro villkor TSF-KL 2015'.lQ $0Tt 1>9kf01\0I Ol'tjog tog t del CN 1nrormcllone., I b!l0gcr1 ntl rl"-nn ovtol
(StonC101dlse1od b.ro�is:oc krc-::'ilinfo·��,an) Om lr-� • PJ hPvlJos ooter l°"-IJ•O •u,� in:.t.o.lct,011

Faktura f6N Installation. Jag väljer ott betolo helo beloppet for� instollation.
Nor fakturan cir betald påbör)Os lnstallotloneo orn ovrigo villkor ar uppfylldo.
i

Jog bostöttor hörmed fibera.nstutn ng fllin Z1liu$ I.il! ov<.m ong vet pris och enLgt de villkor som ong�:i pÖ doono bestaUnmgsblonkert.
Je9 hor togit det av Zitius Altmanna v1Uko1 for Fibt!lron:slulning p(r www.flbffttUoUo.se/t/AUmonnaVHlkor och accepterar villkoren.
i
J09 lir mttdveten om ort bndande avtol lö1 Fib•tron:slvtn ng ingås fors1 efter ottJog mottag t Zl?iu$ :;k1iftligo bekraftelse po
be-stt1!1nln9on (orderbektoftelse} som Zl!lus tiU.Stöller mig, Nör Zttus erhållit t!ltrockUg1 mllngo be$tCltningor ov Fibetonslutniog från
fosllgh')t$tlgore i området tOt au besluta ou genom•ö,o fiberulbuggnod i området. Sedvanlig kteditprövninp k<m kommo o.t gåtas och
avtal föRJtsöttor tiUftedsstdUonde utfall ov k1ed IJ),övningen

Ort och dotum.
Fostlghetsagore·M underskrift:

Nomnfört1,1dligonde:

För dot fo,l fos1igheten dgs av llero per-,onitr 6tor sig Fostighetsågoren att lnhcimto futlmok:l om rött ott ingå avtal om
Fiboronslutning från wtigo detaso,e i H)ti:tigh@len,
,

z'

Fiberonslutningen oirlo !tOr blo grövning i rnjukmork på Fostighe1en. ontö99nlng ov konotisotion och fiberkobet
grOVOterstatlnlng ov tom1m o�. h(lltogn ng i byggnod. montering av 1iberkonver1e, och on:stutning av fiberkabeln till
fiberkonverter och Kommun ikotionsno1 40 rreter grovning p6 tomtmark lng61 . Löngnt OV$1ånd ovtotos mellan instottotör och
Fostighetsögore.
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