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Tillval  
   
Föreningen åtar sig att informera nytillkomna abonnenter om tjänster som NAO erbjuder i 

föreningens fibernät.  

  
Öppet Nät - tillval 
 

Medlemmarna har möjlighet att välja Öppet Nät vilket innebär att kunden avslutar och/eller 

beställer, av NAO, Öppet Nät. Medlemmen ges då valfrihet att välja tjänsteleverantör och 

bandbredd genom NAO’s portal. Avtal avseende bredband och support tecknas, av 

medlemmen, med vald tjänsteleverantör. 

 
Tillval Internet  

 

Tillvalstjänster för Internet är tillval som enskild abonnent väljer. Avtal om tillvalstjänster, 

som köps av abonnenten separat från gruppanslutningen, tecknas med varje enskild 

abonnent med för var tid gällande avtalsvillkor.  

 

Uppsägningstid är normalt sett 1 månad vid tecknande av tjänster i det öppna nätet och det är varje 

tjänsteleverantör som själva bestämmer detta. Upp till medlem att läsa villkoren för varje 

leverantörstjänst innan tecknande. 

 

Övervakningsanslutning - tillval 

 

För de medlemmar som inte är gruppanslutna, t ex sommargäster, erbjuds dessa att 

teckna sig för en 0,5 Mbps tjänst för övervakning/styrning av sin fastighet. Tjänsten 

tecknas årsvis direkt med NAO.  

 

Kostnad: 300 kr per år inklusive moms. 

 

Uppsägningstid är en månad innan avtalets utgång. 

 

Omsorgsportalen 

 

Medlem kan själv ansluta sig, via portalen, till omsorgsportalen för att beställa och avtala om så 

kallade omsorgstjänster.  

Ex. 

 Tryckplattor för golv 

 Rörelselarm 

 Spisvakt 

 och mycket mer 

 

Net at Once web shop 

 

På Netatonce.se kan medlemmen hitta fler intressanta produkter. 
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Korttidabonnemang - tillval 

 

Det går att teckna korttidsabonnemang för bredband med samma förutsättning som för 

medlem i gruppanslutningen enligt detta avtal avseende hastighet, support samt 

Tillvalstjänster och gäller sammanhängande perioder enligt: 

  

 1 dag/hushåll  

 7 dagar/hushåll  

 30 dagar/hushåll  

 

 

Korttidsabonnemang – 1 dag 79 

Korttidsabonnemang – 7 dagar 150 

Korttidsabonnemang – 30 

dagar 

200 

Pris inklusive moms. 

Korttidsabonnemang och övervakningsanslutning går att kombinera. 

Det finns ingen uppsägningstid på korttidsabonnemang. 
 

Tillval Telefoni  

 

Gällande IP-telefoni tillkommer trafikavgifter och för eventuella tillval som enskilda 

abonnenter väljer ingår avtal på. Löpande telefonavgift faktureras varje abonnent separat 

enligt gällande prislista. Avtal om tilläggstjänster som köps av abonnenten separat från 

gruppanslutningen, tecknas med varje enskild abonnent med för var tid gällande 

avtalsvillkoren. NAO har under avtalstid rätt att ändra priser på tilläggstjänster. Gällande 

priser framgår nedan. Ett telefonabonnemang ingår kostnadsfritt. 

 

Extra abonnemang    19 kr/månad 

Flatrate     50 kr/månad 

Nr presentatör    15 kr/månad 

Telsvar     20 kr/månad 

 

Sverigesamtal    14 öre/minut 

Öppningsavgift    45 öre 

 Priserna gäller även för samtal till mobiltelefon nummer 

 

Priser inklusive moms. 

 

Uppsägningstid 1 månad. 
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Tvillingkort TV 

 

Sappa tvillingkort    29 kr / styck / månad, inklusive moms 

Kräver en extra TV box 

 

Telia tvillingabonnemang (4 stycken) 129 kr /4 styck /månad, inklusive moms 

 Med Telia tvillingabonnemang kan flera streama och se på Playkanaler samtidigt i Telias app 

vilket inte kräver extra TV box.  

 

TV box krävs för tvillingkort  1 300 kr styck, Sappa och Telia 

 

Faktureringstjänst 

 

NAO kan erbjuda en faktureringstjänst, separat avtal,  där NAO administrerar all fakturering, 

näthyra, in och utbetalningar, påminnelser etc. Det krävs att medlemmarna betalar via e-faktura 

alternativ autogiro. 

 

NAO avrapporterar 1 gång per vecka till föreningen. 

 

Kostnad per månad och medlem:  25 kr, inklusive moms 

 

Tillkommande tjänster 

 

Inga tillkommande tjänster kommer att erbjudas i föreningens nät utan föregående godkännande 

av föreningen. 

 

Önskar föreningen införa en specifik tjänst i nätet skall förutsättningarna utredas av NAO och 

föreningen gemensamt.  


