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EFTERANSLUT DIG TILL 

HÖGANÄS 
ÖPPNA FIBERNÄT

Räntefri
avbetalning

Fibererbjudande

 5 000 kr  
rabatt  

på ordinarie pris. 
Vi bjuder även på grävningen,  

värde 8 700 kr.



Månadsbetalning

26 900 kr

Betala direkt
Du betalar en engångskostnad mot 

faktura i samband med inkoppling 
av fiber och fibermodem.

Information om betalning,  
se bifogat avtal.

Fr. 458 kr/mån

Räntefritt 12 eller 24 månader, alternativt 
60 månader med 4,95 procents ränta. 

Uppläggningsavgift om 595 kr + administrativ 
avgift om 39 kronor per månad tillkommer. 
Information om betalning, se bifogat avtal.

Avbetalning

Följ anslutningsprocessen för ditt område
På www.hoganasenergi.se/fiber/efteranslutning finns aktuell information  
om när och var anslutningarna sker. Där kan du följa processen. 

INFORMATIONSMÖTE
Vi rekommenderar dig att komma till  

informationsmötet kl. 18:00 på Grand Hotell 
i Mölle. Där får du utförlig information och har 

möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan 
komma till  mötet så finns vi i fiberboden vid 
stationshuset i Mölle den 6/3 kl. 13–15.30, 

15/3 kl. 8–11.30 och 21/3 kl. 13–15.30.

18/3

Betalningsalternativ

(Ordinarie pris 31 900 kr exkl. grävning)



3. PROJEKTERING
Entreprenören bokar möte 
med dig. Tillsammans planerar 
ni hur fibern ska dras på din 
tomt och var fibermodemet 
ska sättas upp. Ni bokar tid 
för installation. Du får en 
informations broschyr med 
utförlig information.

2. FÖRBEREDELSER
Se filmerna på vår hemsida, 
läs igenom informations-
materialet där och fundera på 
var du vill ha fibern indragen 
och fibermodemet uppsatt. 

1. BESTÄLL  
Skriv på avtalet och skicka in.

KUNDENS UNDERSKRIFT

I och med undertecknandet av detta avtal bekräftar jag att jag har läst och förstått innebörden av hela detta avtal, inklusive de 
allmänna avtalsvillkoren som finns att läsa på www.hoganasenergi.se, och att jag står som ägare för ovan angivna fastighet.

Vi hänvisar all betalningshantering till Ecster. Grävning från tomtgräns fram till närmaste vägg på huskroppen ingår upp till 20 m. Extra grävning debiteras 

med 400 kr per meter. Kundens personuppgifter används i Höganäs Energi AB:s kundregister och i dess dokumentation för informationssyfte och adressökning 

enligt Dataskyddslagen (läs mer på www.hoganasenergi.se/gdpr). Vi skickar en bekräftelse på detta avtal till ovan angivna e-postadress.
Skicka detta avtal till Höganäs Energi, Kundservice, 263 82 Höganäs  eller lämna det till Höganäs Energi, Verkstadsgatan 13C, 263 39 Höganäs.

Namn Fastighetsägare

Namnteckning

Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning

Beställningen avser adressen

Telefonnummer
Mobiltelefonnummer

E-post

Ort och datum

____ st extra fiberanslutning á 5 000 kr.Kunden ansvarar för eventuell dragning av fiberkabel från den första anslutningen eller tar hjälp av en fiberinstallatör mot en extra kostnad.

Fakturaadress (om annan än ovan)

Personnummer

Postnummer och ort

JA, TACK!
Jag vill ansluta min fastighet till fibernätet.

✓
AVTAL FÖR EFTERANSLUTNING AV FIBER

BETALSÄTT

KUNDEN

Höganäs Energi AB, org. nr 556440-2401 och nedan angiven privatperson (”kunden”) ingår härmed ett avtal avseende anslutning av fastigheten på nedan angiven adress enligt villkor som anges i de allmänna villkoren ”Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning” (www.hoganasenergi.se/kundservice/las-mer/avtalsvillkor/).

• Betala direkt, totalt 26 900 kr. 
• 12 månader räntefritt *.
• 24 månader räntefritt *. 
• 60 månader med 4,95 procent ränta *. * Administrativ avgift om 39 kronor per månad samt uppläggningsavgift om 595 kronor tillkommer.

Detta avtal kan ingås t.o.m.

Ecster hanterar betalningarna. En länk skickas till dig via sms eller e-post. Klicka på länken (inom 7 dagar), den leder till en sida med en varukorg. Välj ”Gå till kassan”. Du hamnar då i Ecsters betalfunktion där du identifierar dig med BankID och väljer betalsätt. Klicka sedan på ”Genomför köp”.

Jag godkänner att Höganäs Energi skickar information till denna e-postadress.

Det är obligatoriskt att ange e-postadress och/eller mobilnummer så att vi kan skicka ut betallänken.

2019-03-28
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Skicka in avtalet senast den 28 mars
Beställ din fiberanslutning så snart som möjligt före den 28 mars 2019.  
Använd bifogat avtal.

KUNDENS UNDERSKRIFT

I och med undertecknandet av detta avtal bekräftar jag att jag har läst och förstått innebörden av hela detta avtal, inklusive de 

allmänna avtalsvillkoren som finns att läsa på www.hoganasenergi.se, och att jag står som ägare för ovan angivna fastighet.

Vi hänvisar all betalningshantering till Ecster. Grävning från tomtgräns fram till närmaste vägg på huskroppen ingår upp till 20 m. Extra grävning debiteras 

med 400 kr per meter. Kundens personuppgifter används i Höganäs Energi AB:s kundregister och i dess dokumentation för informationssyfte och adressökning 

enligt Dataskyddslagen (läs mer på www.hoganasenergi.se/gdpr). Vi skickar en bekräftelse på detta avtal till ovan angivna e-postadress.Skicka detta avtal till Höganäs Energi, Kundservice, 263 82 Höganäs  
eller lämna det till Höganäs Energi, Verkstadsgatan 13C, 263 39 Höganäs.

Namn Fastighetsägare

Namnteckning

Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning

Beställningen avser adressen

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-post

Ort och datum

____ st extra fiberanslutning á 5 000 kr.Kunden ansvarar för eventuell dragning av fiberkabel från den första anslutningen eller tar hjälp av en fiberinstallatör mot en extra kostnad.

Fakturaadress (om annan än ovan)

Personnummer

Postnummer och ort

JA, TACK!
Jag vill ansluta min fastighet till fibernätet.

✓
AVTAL FÖR EFTERANSLUTNING AV FIBER

BETALSÄTT

KUNDEN

Höganäs Energi AB, org. nr 556440-2401 och nedan angiven privatperson (”kunden”) ingår härmed ett avtal avseende anslutning 
av fastigheten på nedan angiven adress enligt villkor som anges i de allmänna villkoren ”Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning” (www.hoganasenergi.se/kundservice/las-mer/avtalsvillkor/).

• Betala direkt, totalt 26 900 kr. • 12 månader räntefritt *.
• 24 månader räntefritt *. 
• 60 månader med 4,95 procent ränta *. * Administrativ avgift om 39 kronor per månad samt uppläggningsavgift om 595 kronor tillkommer.

Detta avtal kan ingås t.o.m.

Ecster hanterar betalningarna. En länk skickas till dig via sms eller e-post. 
Klicka på länken (inom 7 dagar), den leder till en sida med en varukorg. Välj 
”Gå till kassan”. Du hamnar då i Ecsters betalfunktion där du identifierar 
dig med BankID och väljer betalsätt. Klicka sedan på ”Genomför köp”.

Jag godkänner att Höganäs Energi skickar information till denna e-postadress.

Det är obligatoriskt att ange e-postadress och/eller mobilnummer så att vi kan skicka ut betallänken.

2019-03-28
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Vad ingår i priset?
• Kundprojektering.
• Grävning av stamnätet till din fastighetsgräns.
• Grävning från vår avlämningspunkt vid tomtgräns 

fram till närmaste husvägg inne på tomten, högst 
20 meter på mjukgjord yta (ej asfalt). Vi erbjuder 
grävhjälp för längre sträckor à 400 kronor/meter.

• Material.
• Installation.
• Återställning av tomt.

OBS! Vår entreprenör behöver 
komma in i din fastighet för att 
installera fibern under april månad, 
den dag och tid vi tillsammans  
bestämt vid projekteringen.

Vi bjuder  
dessutom på upp 

till 20 meters  
grävning, värde  
8 700 kronor!



Vill du ha mer information?
Läs mer på vår hemsida:  

www.hoganasenergi.se/fiber/efteranslutning 

Ring eller mejla oss:
042-33 74 00

kundservice.fiber@hoganas.se
 

Att ansluta sig till fiber är en stor utgift men det 
är en investering som betalar sig i längden: 
• Det blir billigare att ha fiber än att ha bredband 

på annat vis, exempelvis via ADSL. 
• Fastighetens värde ökar med anslutet fibernät. 
• Fiberanslutning ger större valmöjligheter av 

tjänsteleverantörer.
• Fibern ger en stabil hög hastighet och har stor 

kapacitet vilket ger bra kvalitet på tjänsterna.
• Fibern tillåter samtidig användning av telefon, 

tv och internet utan kvalitetsförsämring för 
någon av dem.

• Fibern är driftsäker och övervakas dygnet runt. 
• Telestationerna kommer att läggas ner efter-

hand, så hushåll som vill ha bredband kommer 
att behöva ansluta sig till fiber.

Enligt regeringens bredbandsstrategi bör alla hushåll och företag ha tillgång till snabbt  
bredband år 2025. 

Vi
 re

se
rv

er
ar

 o
ss

 fö
r e

ve
nt

ue
lla

 tr
yc

kf
el

 o
ch

 ä
nd

rin
ga

r.


