
Överlåtelse av gruppanslutning (ComHem) i Askeryd Fiber ek förening 
 

Observera att: 

• Överlåtelsedatum måste vara början på kalenderkvartal, dvs 1 januari, april, juli eller oktober 
• För att hinna ändra fakturamottagare måste överlåtelsehandlingen vara föreningen tillhanda 

senast sex veckor före överlåtelsedatum (dvs senast två veckor före det att fakturor skickas) 
• Det är den avflyttande abonnentens ansvar att handlingen når föreningen 
• Denna överlåtelsehandling berör endast baspaketet. Eventuella tilläggstjänster som faktureras 

direkt av ComHem, såsom telefoni eller extra kanalpaket, måste den avflyttande medlemmen 
själv säga upp hos ComHem på telefon 0775-17 17 20 

• Ändringen av abonnent enligt detta dokument rör betalningsansvaret gentemot föreningen. 
Tillträdande abonnent måste själv kontakta Comhem för att ändra personuppgifter på 
anslutningen (telefon ovan). 

Överlåtelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)  

 
 

Fastighetesbeteckning (vid flera anslutningar på samma fastighet även anslutningarnas nummerkoder) 

 
Adress 

 
Postnummer Postort 

Tillträdande abonnent 
Namn 
 

Personnummer 

Faktureringsadress 
 

Mobiltelefon 
 

Postnummer 
 

Postort 

E-post 
 

 

Jag övertar härmed Askeryd Fibers gruppanslutning av ComHems bredbands- och TV-tjänster på 
ovanstående anslutning/ar, betalningsansvar under återstående bindningstid (t.o.m. den 30 juni 2018), 
samt ansvar för den av ComHem tillhandahållna utrustningen (router och TIVO TV-box). 

Tjänsterna faktureras kvartalsvis i förskott och omfattar: 

• Bredbands tjänst (100/10) och TV-tjänst (baspaket) 299 kr/månad 
• Nätavgift 50 kr / månad 

• Faktureringsavgift 45 kr / pappersfaktura 
 
 
Ort/datum:      __________________________________________ 
 
 

Underskrift:    __________________________________________ 
 
Namnför- 
Tydligande     __________________________________________ 
 

Överlåtelsehandlingen lämnas till föreningen senast sex veckor före önskat överlåtelsedatum 



 

Uppsägning av gruppanslutning (ComHem) i Askeryd Fiber ek förening 
Observera att: 

• Uppsägning kan endast göras vid försäljning av fastigheten 

• Uppsägning behövs ej om tillträdande ägare vill ta över abonnemanget, använd då blanketten 
för överlåtelse. 

• Då abonnemanget löper per kvartal måste uppsägningsdag vara sista dagen av kalenderkvartal, 
dvs 31 mars, 30 juni, 30 september eller 31 december 

• För att hinna stoppa fakturering måste överlåtelsehandlingen vara föreningen tillhanda senast 
sex veckor före uppsägningsdag (dvs senast två veckor före det att fakturor skickas)  

• Denna blankett berör endast det baspaket som faktureras av föreningen. Eventuella 
tilläggstjänster som faktureras direkt av ComHem, såsom telefoni eller extra kanalpaket, måste 
den avflyttande medlemmen själv säga upp hos ComHem på telefon 0775-17 17 20 

 
 
Uppsägningsdag (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 
 
 
Fastighetesbeteckning (vid flera anslutningar på samma fastighet även anslutningarnas nummerkoder) 

 
Adress 

 
Postnummer Postort 

 

Med anledning av att jag avyttrar ovan nämnda fastighet säger jag härmed upp min gruppanslutning i 
Askeryd Fiber ekonomisk förening. 
 

Ort/datum:      __________________________________________ 
 
 

Underskrift:    __________________________________________ 
 
Namnför- 
Tydligande     __________________________________________ 
 

 

Uppsägningsblanketten lämnas eller skickas till föreningen senast sex veckor före önskad 
uppsägningsdag 

 

 


