Checklista för dig som skall sälja din fastighet med fiber
från Torsövägens fiberförening
och har vårt gruppavtal med Telia

1. Anmäl till oss i föreningen att huset byter ägare genom att skicka in blanketten om
ägarbyte undertecknat av dig och den nya ägaren. Finns på www.torsovagensfiber.se
2. Mediaomvandlaren, router och TV box + fjärrkontroll tillhör fastigheten och får inte tas
med.

3. För att den nya ägaren skall kunna ta över ditt gruppavtal måste du kontakta Telia på
tel 020-202070 för att säga upp din del. Köparen är bunden till att ta över avtalet.
4. Den nya ägaren kan sedan aktivera gruppavtalet och knyta det till sitt personnummer
genom att gå in på www.telia.com/aktivera. Man legitimerar sig med mobilt bankid.
Det är extremt viktigt att man anger rätt adress och husnummer. Välj gruppavtalet med
Bredband 250/250, TV och Telefoni. Observera att priset skall vara 0 kronor. Det kan ta
ett antal dagar innan Telias aktivering går igång för den nya fastighetsägaren.
5. Den nya ägaren kommer kunna se sina tjänster på https://www.telia.se/privat/mitttelia/logga-in efter aktivering. Där kan man, om så önskas lägga till extratjänster, exv.
fler TV kanaler. Extratjänster debiteras av Telia direkt till fastighetsägaren.
6. Föreningen fakturerar den nya ägaren en administrationsavgift på 1 000 kr vid ägarbyte.
7. Eftersom föreningen fakturerar gruppavtalet halvårsvis kan det hända att den nya
ägaren tillträder inom den tid som din betalning löper. Ni får i så fall komma överens om
hur det skall regleras mellan er.
8. Det går inte att säga upp gruppavtalet eftersom det är bundet under hela
avtalsperioden och hör till fastigheten oavsett ägare. Den nya ägaren kan därför inte
avsluta det inom avtalsperioden.
9. Föreningen kommer att arbeta med ett nytt gruppavtal men det är i nuläget oklart
vilken tjänsteleverantör det blir. Vi strävar mot att vi får bästa möjliga villkor avseende
produkt & pris. Det är en av fördelarna med att vi äger vårt nät. När vi tecknar ett nytt
gruppavtal kan nya medlemmar komma till.
10. Lämna en kopia av denna utskrift till köparen.

