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Avtal om Internetaccess - företag - normalförbrukare 
 
Detta avtal reglerar leverans av internetaccess via Innertavle IT ekonomisk förenings områdesnät för bredband. 
Innertavle IT ekonomisk förening benämns fortsättningsvis för IT-föreningen. Avtalet gäller för ett företag. 
Avtalet är tillgängligt för företag som är medlemmar i IT-föreningen och som har en anslutning samt aktiv 
utrustning levererad av IT-föreningen. Detta avtal upprättas i två exemplar varav undertecknad och IT-
föreningen innehar var sitt exemplar. 
 
Avtalstid 
Detta avtal gäller från avtalsdatum fram till 2006-12-31 och förlängs därefter automatiskt med ett år i taget om ej skriftlig 
uppsägning från endera part skett senast tre månader före avtalstidens utgång. 
 
Regler för nyttjande av internetaccess 
Genom undertecknande av detta avtal godkänns föreningens regler för nyttjande av internetaccess, se bilaga 
"Regler för användning av internetanslutning" 
 
Högsta nivån för nedladdande per dygn är för närvarande 1256 Mbyte/dygn det går dock att gå över den upp till 
max 2,5 GB, som är låsgräns, vid något tillfälle men då träder Netu-tjänsten in.  
Överskrids gränsen 1 256 MB sänks nivåerna  med en fjärdedel och nedre gränsen sätts till 1024 Mbyte/dygn 
under resterande del av en 10 dagars period. Överskrids den nya gränsen sänks nivåerna ytterligare med en 
fjärdedel och så vidare.   
 
Överutnyttjande kan i förlängningen leda till att internetförbindelsen blockeras helt under en kortare period. 
Begränsningsnivåerna kan komma att justeras beroende på det totala nyttjandet inom föreningen och den 
avgiftsnivå som beslutats. Det kommer hela tiden att vara möjligt att kontrollera hur man ligger till, och vilka 
gränser som gäller, på Norrnods hemsida. Mer information kring detta finns i bilaga  
"Nedladdningsbegränsning NetU". 
 
Avgift 
Månadsavgiftens storlek beslutas årligen av stämman för IT-föreningen. Den skall täcka drift-, och 
underhållskostnader samt kostnader för avskrivningar och internetaccess m.m. För år 2006 har avgiften fastställts 
till 180 kr per månad. Företaget förbinder sig genom detta avtal att betala denna månadsavgift plus moms. 
Betalning av månadsavgift sker i förskott och betalningen skall vara föreningen tillhanda senast sista bankdagen 
i månaden. Möjlighet att betala med autogiro erbjuds, se bilaga "Medgivande betalning genom Autogiro 
Postgiro" 
 
Företag    Innertavle IT ekonomisk förening 
 
Umeå,     Umeå, 
Ort och datum    Ort och datum  
 
 
Fastighetsbeteckning   Innertavle IT ekonomisk förening 
     
Fastighetens adress 
 
 
Underskrift firmatecknare    
 
   
Namnförtydligande firmatecknare  Organisationsnummer 
 
   
 
Postadress    WWW-adress 
 
    
 
Telefon    E-post 


