VILLKOR
Villkor För Fiberanslutning på avbetalning
Bjäre Kraft Bredband AB
Organisationsnummer: 556361-9294
Adress: Box 1054, 269 21 BÅSTAD
Telefon: 0431-44 99 00
Webb: www.bjarekraft.se
E-post: bredband@bjarekraft.se
1. Inledning
Dessa allmänna villkor reglerar enbart avtalsförhållandet mellan Bjäre Kraft och Kund som
ingått avtal om Fiberanslutning på avbetalning. Endast villkor avseende avbetalningsdelen
regleras i dessa villkor i allt annat hänvisas till Allmänna villkor för fiberanslutning.
I händelse av motstridigt innehåll i avtalet och dessa allmänna villkor äger avtalet
tolkningsföreträde.
2. Definitioner
I detta avtal används benämningar som definieras enligt nedan
2.1 BJÄRE KRAFT avser Bjäre Kraft Bredband AB, organisationsnummer 556361-9294.
2.2 KUND avser den fysiska person som ingått avtal om avbetalning med Bjäre Kraft.
3. Allmänt
Detta avbetalningsavtal gäller enbart vid avbetalningsköp av fiberanslutning till villa
mellan Bjäre Kraft Bredband AB och en köpare som är konsument.
4. Ansökan och accept
Kund medger Bjäre Kraft att ta kreditupplysning med anledning av detta avtal. Beviljande
av kredit beslutas ensidigt av Bjäre Kraft Bredband AB. Om ansökan om avbetalning inte
kan beviljas får Bjäre Kraft begära att Kunden ställer säkerhet eller förskottsbetalar för
Kundens fullgörande av avtalet.
5. Villkor för avbetalning
Avbetalningen är räntefri med en avgift per månad som är inkluderad i månadsbeloppet.
Avdragsrätt för ränta finns därmed inte. Avbetalningen sker på 36 månader med en fast
månadsavgift enligt gällande prislista.
6. Uppsägning
Bjäre Kraft har rätt att säga upp avtalet vid tidpunkt som Bjäre Kraft bestämmer, om kund
är i dröjsmål med mer än två månadsbetalningar, eller mer än en månad försenad med
belopp som överstiger 10 % av lånets storlek, eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål
med betalningen. Uppsägningstiden är fyra veckor.
Kund har rätt att säga upp avtalet genom förskottsbetalning av kvarstående skuld
exklusive avgift för de återstående månaderna. Vid betalning i förskott har Bjäre Kraft rätt
att ta ut en administrationsavgift på f.n. 280 kr.

7. Ångerrätt
Köparen har rätt att frånträda avbetalningsavtalet inom 14 dagar från avtalets tecknande.
Enligt stycke Ångerrätt i allmänna villkor för fiberanslutning.
8. Försenad betalning
Om Kund inte erlagt full betalning senast fakturans förfallodag har Bjäre Kraft rätt att ta ut
dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Därutöver skall Kunden betala lagstadgad
ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader.
9. Tvist
Tvister med anledning av avtalets tillkomst, tillämpning eller tolkning ska i första hand
lösas genom förhandlingar mellan Parterna, eventuellt med anlitande av utomstående
medlare. Kan samförståndslösning inte uppnås ska tvist slutligen avgöras av svensk
allmän domstol enligt svensk rätt.
Ikraftträdande
10. Dessa allmänna villkor gäller för avtal tecknade fr.o.m. den 2017-03-14

