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Avtalsvillkor rörande nyttjande av kollektivt 

tecknad Telia DigitalTV 

Följande avtalsvillkor (Villkoren) gäller mellan bostadrättsföreningen Fågelbärslunden 

(769603-6784) (Föreningen) och bostadsrättsinnehavare tillika medlem i Föreningen 

(Innehavaren eller Medlemen), tillsammans Parterna. 

Föreningen har med TeliaSonera Sverige AB (Telia) tecknat ett kollektivt avtal om Digital-

TV kanalpaket Lagom (Tjänsten), detta ingår i boendet från och med 2014-02-24. Avgift för 

Tjänsten tas på samma sätt som tidigare ut av Innehavaren i samband med betalning av 

medlemsavgift. 

För att kunna nyttja Tjänsten krävs utrustning i form av bredbandsswitch och digitalbox, 

fullständig lista nedan (Utrustningen). Utrustningen levereras av Telia till Föreningen som 

tillhandahåller denna till medlemmarna. 

För samtliga ingående delar av Utrustningen gäller att Föreningen äger Utrustningen, att 

den tillhör lägenheten och ska lämnas kvar i lägenheten vid flytt. Innehavaren svarar för att 

vid försäljning/överlåtelse av sin bostadsrätt lämna över Utrustningen i gott skick till den 

nye Innehavaren samt att informera denne om avtalsvillkoren. Aktuell Innehavare av 

bostadsrätten svarar för att uppfylla dessa avtalsvillkor. 

Om någon del av Utrustningen saknas eller är i dåligt eller trasigt skick vid flytt ansvarar 

Innehavaren för att komplettera eller ersätta Utrustningen innan överlåtelse av 

bostadsrätten, alternativt stå för de kostnader (inklusive eventuella administrativa avgifter 

som Föreningens styrelse beslutar om) som Föreningen har för införskaffande av ny 

utrustning. 

Utrustningen 

 Digitalbox Motorola VIP 1003 (eller motsvarande modell levererad till Föreningen av 

Telia) 

 Manual till digitalboxen 

 AC adapter till digitalboxen 

 Nätverkskablage Cat 5e FTP RJ45 ca 2m 

 High speed HDMI kabel ca 2m 

 SCART kabel ca 1m 

 Bredbandsswitch Inteno XG6846-R1 (eller motsvarande modell levererad till 

Föreningen av Telia) 

 AC adapter till bredbandsswitchen 

 2st Nätverkskablage Cat 5e UTP RJ45 ca 2m 

Vid uthämtning av Utrustningen kvitteras denna av en Medlem per bostadsrätt som också 

står som innehavare av bostadsrätten och därmed anses befullmäktigad av samtliga 

innehavare av bostadrätten att hämta ut Utrustningen och godkänna Villkoren. 

Genom kvitteringen godkänns även ovanstående Villkor.  

Kvitteringen sker på särskild medlemsförteckning. 
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