Kontrakt: Internetabonnemang för lägenhet i Brf. Bågen
Inledning
Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Brf Bågen och föreningsmedlem avseende anslutning till
Internet via föreningens lokala nätverk.
Internetanslutning är frivillig och gäller från och med undertecknande av detta avtal mellan Brf Bågen
och föreningsmedlem. Brf Bågen förbehåller sig rättigheten att förändra villkoren med 1 månads varsel.
Vid varje villkorsförändring har internetansluten medlem rättigheten att med omedelbar verkan säga upp
Internetavtalet mellan föreningsmedlem och Brf Bågen.

Erbjudande
Minst 10 Mb/s 10BASE-T Ethernet tillhandahålls utan trafikavgifter. Länken från fastigheten mot Internet
är minst 100 Mbit/s.

Anslutningsavgift:
Månadsavgift:
Uppsägningsavgift:
Uppsägningstid:
Återinstallationsavgift:

1.500 kr (endast en enda gång per lägenhet)
75 kr
0 kr
1 månad
600 kr

Varje familjemedlem kan få ett eget konto för epost och webbsidor, med upp till 200 Mbyte skivutrymme
per person. Eget nät med flera datorer och egen server får anslutas till lägenhetens uttag. Till varje
abonnemang hör ett enda huvudlösenord, med vilket familjemedlemmarnas individuella konton kan
skapas. Mer information om detta finns på föreningens websidor: www.fatburen.org.
Felanmälningar, frågor och ändringar i abonnemanget görs med epost till "admin@fatburen.org".
Felanmälan då nätet inte fungerar: ring 7202130 (telefonsvarare) och hör om några allmänna störningar
på nätet är kända. Det går också bra att lämna ett meddelande.

Uppsägning av abonnemang
Uppsägningstiden för abonnemang är 1 månad och sker genom att följa instruktionerna på webbsidan
www.fatburen.org/bws/natverk/uppsagning/. Dessa instruktioner måste också följas vid flytt. Om man så
önskar sker eftersändning av epost upp till sex månader efter uppsägning. Uppsägningstiden från Brf.
Bågens sida är 3 månader.

Begränsningar
Brf. Bågen förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av anslutningar om man inte följer nedanstående
begränsningar. Om möjligt utfärdas dock först en varning. En verkställd avstängning är att betrakta som en
uppsägning av användande.
• Användare förbinder sig att inte obehörigen göra intrång i datorresurser åtkomliga från nätet eller

obehörigen förstöra eller förvanska information tillgänglig via nätet.
• Användare får inte använda Brf Bågens nätverk i presentations- eller informationssyfte avseende ämne

som kan väcka allmän anstöt, t. ex. pornografi, uppvigling, hets mot folkgrupp, olaga våldsskildring, förtal
eller förolämpning, politisk, rasistisk eller religiös propaganda och i övrigt följa såväl inhemsk- som
internationell lagstiftning och bestämmelser.
• Kopiering eller distribution av upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material, exempelvis böcker,

bilder, musik och datorprogram är tillåten endast om rättighetsinnehavaren medger detta.
• Privata hemsidor får ej innehålla HSB:s logo, andra grafiska profilelement som tillhör HSB eller annat som

gör att sidan kan ge intryck av att HSB eller Brf Bågen ansvarar för sidan.
• Privata hemsidor får ej ha direkta länkar till sidor som strider mot ovanstående regler för hemsidor.
• Vid olagligheter i enlighet med svensk lagstiftning avstängs anslutningen omedelbart utan varning. Bågen

kommer även tillgripa polisanmälan där så är allmän policy bland ISP (internet service providers).
• Vidareförmedling av Brf Bågen:s nättjänster via andra datakommunikationsförbindelser än Brf Bågen:s

datornät är ej tillåten. Vidareförsäljning eller vidareupplåtande av resurserna till utomstående är ej tillåten.
• Utnyttjande av felaktigheter i resurserna för att försöka utöka tilldelad behörighet och tilldelade

systemrättigheter är förbjudet.
• Hög långvarig trafik mot Internet på vårt gemensamma nät är inte tillåten, eftersom detta begränsar övriga

medlemmars återstående bandbredd mot Internet. Specifikt gäller att följande medför avstängning: mer
än 10 Gbyte per dygn eller 30 Gbyte per vecka.
Avtalet ovan accepteras
Anslutning önskas aktiverad från och med (månad):..................
Lägenhetsnummer: .................
Adress:..........................................................
Antal trappor:..............
Telefon hem:..................................................
Telefon arbetet:..............................................
Stockholm, datum:..........................................
Lägenhetsinnehavarens underskrift:....................................................................................................
Namnförtydligande:............................................................................................................................

