
Fyll i beställningen och posta till oss. Portot är betalt. Gäller enbart villor, inte flerfamiljshus eller företag.

Vänligen kryssa i önskad anslutning. För detaljerad information besök c4energi.se - klicka dig vidare till Fiberkartan.

Villkor för Fiberanslutning
Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningen om det visar sig att antalet beställningar i försäljningsområdet är för litet. 

Beställningen är bindande i 18 månader och ligger till grund för avtalstecknande. Betalningsvillkor 30 dagar faktura.

Om jag valt ”Pris med ROT-avdrag” intygas härmed att jag har utrymme kvar att utnyttja för skattereduktion som stämmer överens med denna 

beställning. Om det inte godkänns av Skatteverket betalar jag anslutningspris utan ROT-avdrag. Med reservation för ändring gällande ROT-avdrag.

Information
All information och dokumentation har vi samlat på Fiberkartan. Här kan du läsa om allt som berör din anslutning. Gå in på c4energi.se och klicka 

dig vidare till Fiberkartan. Du kan även hitta mer information kring tjänster och utbud. Skulle det dyka upp andra frågor är du välkommen att 

kontakta kundservice.

Beställare

Leveransadress

Härmed beställer jag en Fiberanslutning enligt denna beställning.

Alt 1 - Villaanslutning inkl. kundnod monterad i fastighet + håltagning, kabelskydd och grävning på tomt. 16.900 kr  

13.500 kr  

15.280 kr  14.200 kr  

12.300 kr  12.780 kr     

  

Alt 2 - Villaanslutning till tomtgräns. inkl. kundnod monterad i fastighet. Ingen grävning eller håltagning ingår.

Pris med ROT-avdrag Pris utan ROT-avdrag

Beställning Fiberanslutning

 NAMN

 ADRESS

 ADRESS

1

2

1 - Grävning på tomt inkl. material, grävning högst 25m i mjuk mark, tätning, grov återställning, ingen återfyllnadsmassa. Detta alternativ 
behövs om man inte gräver själv.

2 - Detta alternativ innebär att du själv behöver gräva på tomt samt ta hål i fasad där fibern skall komma in. Utförlig grävguide hittar du på 
fiberkartan under ”Dokument”. Har du rör i samband med fjärrvärme installation (from 2006-) väljer du även detta alternativ.

VILLAANSLUTNING PRIS ROT 2016 
30%

ROT 2015 
50%

 E-MAIL

 FASTIGHETSBETECKNING

 DATUM / ORT  NAMNTECKNING  NAMNFÖRTYDLIGANDE

 PERSONNUMMER

 POST NR / ORT

 POST NR / ORT

 MOBILTEL

Komplett
Installation
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   Vik längs de streckade linjerna och tejpa igen beställningen. Portot är betalt.
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