Til eiere av fritidsbolig / hytter på Ytterøy

I forbindelse med bygdefiberprosjektet for de fastboende på Ytterøy, ønsker vi
også å tilby de med fritidsboliger / hytter tilknytning til vårt fibernett.
Tilknytning til fibernettet vil da være på de samme premissene som de
fastboende men med muligheten for å kunne fryse abonnementet i perioder fra
og med år 2. Binding av abonnement det første året.
Minimumskravet til abonnement fra år 2 er 4 måneder sammenhengende
abonnement i løpet av året.
For å kunne få tilgang til fibernettet på lik linje med de fastboende, må din
fritidsbolig ligge i traseen der vi passerer. Det vil si at vi må ta et forbehold om
muligheten for tilknytning til alle fritidsboliger og hytter. Om du signerer og
leverer inn kontrakt, vil din avtale bli kansellert så fremt vi ikke kan levere med
de samme betingelsene. Det vil med andre ord ikke medføre noen økonomiske
konsekvenser for den som har inngått avtale.
Er det flere fritidsboliger eller hytter som ligger samlet i et område og som
naturlig ikke vil ligge i tilknytning til vår trase, må vi beregne dette som eget
prosjekt og komme tilbake med en eventuell tilknytningskostnad for de dette
gjelder. I slike tilfeller oppfordrer vi alle de aktuelle fritidseiendommene/hyttene
om å gå sammen og sende en samlet forespørsel til oss om tilbud på tilknytning.
Dette kan gjøres direkte til geir.hellan@nte.no.
Skulle det være spørsmål i forbindelse med tilknytning til fibernettet eller våre
tjenester, ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på tlf. 74 15 02 00.
Kontrakter ligger inne på Coop og der finner du også en postkasse som
kontrakten kan legges i.
Vi håper flest mulig benytter anledningen til å knytte seg til fibernettet nå, da vi
ikke kan garantere tilknytning av fritidsboliger på de samme betingelsene fram i
tid.
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