Här kommer en sammanställning utifrån era frågor på mötet, har ni fler frågor och behöver kontakta
Peter/Zitius gör ni det på landsbygd@zitius.com



Vad är ett markavtal?
Det avtal som skrivs med varje enskild markägare när fibern dras över åker- eller skogsmark



Vad gör man om det saknas en "plupp" på den egna fastigheten på kartan på fibertillalla.se?
Kontakta Zitius via fibertillalla.se



Om man väljer betalning i förskott innan fibern är ansluten, kan det innebära att man
kommer att betala anslutningen kanske upp till ett år innan fibern dras?
Ja.



Hur fungerar det vid strömavbrott - finns det batteribackup i mediaomvandlaren (dvs den
”dosa” som sätts inne i ditt hus)?
Nej, det finns inte, man kan komplettera med ett backup-batteri.



Om två äger fastigheten, måste då båda skriva på avtalet?
Det är i och för sig att rekommendera, men det fungerar med bara en signatur via BankID.



Hur gör man om man har flerbostadshus?
Kontakta Peter på Zitius



Hur fungerar det mellan bostad och uthus/stall?
Kan fungera med en tillräckligt bra router men routern ingår inte i Zitius paket utan är något
du själv måste komplettera med. Man kan beställa en andra-anslutning till annat hus på
samma fastighet. Kostnaden för andra-anslutningen blir 10.950 för material och anslutning,
men grävningen får man själv ordna.



Vad räknas som tomtmark i avtalet?
Typ där man klipper gräs. Det är trädgården som räknas som tomt, inte åker/skogsmark.



Kan man få två mediaomvandlare, för att ha en på varje våningsplan?
Svaret från Peter på Zitius är att han är osäker men Hans från Höörs kommun inflikar att det
är bättre att bygga sitt eget fastighetsnät med tp-kabel (vanlig nätverkskabel) som är bättre
lämpad för dragning inomhus.



Håltagningen in i huset är den enbart för fibern att komma in?
Ja



Kan man påverka var mediaomvandlaren monteras i huset?
Ja - men om sträckningen inne i huset blir på över fem meter tillkommer en kostnad för det.



Dras det separata fiber om man ska ha anslutning till mer än ett hus på fastigheten, eller
splittas fibern?
Det dras separata fiber



Vad händer om fibern skadas, till exempel någon som kör över med en tung maskin?
Fibern kommer att lagas, den som skadat fibern är skadeståndsskyldig.



Hur lång tid tar det från att grävningen är påbörjad?
Typ ett år



Kan man göra rot-avdrag för fiberinkopplingen?
Nej



Vad gör man om man upptäckt fel vid avtalsskrivningen?
Kontakta Zitius



Vad är fördelen med att signera med BankID?
Egentligen ingen skillnad, men kan upplevas som enklare



Måste man göra en intresseanmälan innan man skriver avtalet?
Ja



Kan man gräva själv om det visar sig att avståndet på tomtmarken är mer än 40m?
Ja - men kolla läget med entreprenören



Hur vet man vilka fastigheter som inte anslutit sig?
Titta på kartan på Fibertillalla.se



Hur länge håller fibern?
40 år



Är fibern framtidssäkrad?
Klarar upp till 1000mgbit



Har fibern samma kapacitet oavsett avstånd från telestationen?
Ja - upp till 4 mil



Finns det möjlighet att få ut fler skyltar?
Tanken är inte att ha skyltar vid varje fastighet, just nu är de slut men fler kommer att
ordnas. De skickas till Arne i Stockamöllan – kontakta honom om ni är intresserade.



Om man väljer ”avböj” efter att man granskat avtal så skickas ett meddelande iväg som säger
att man inte vill ha något avtal. Hur gör man?
Kontakta kundtjänsten på fibertillalla som får hjälpa till att rätta till det.



Vad blir kostnaden om det krävs grävning mer än 40m (på tomtmarken)?
Diskutera med entreprenören, men räkna ca 200 kr/meter.



Kan man få in anslutningen någon annan stans än "närmsta" punkten?
Det kan vara möjligt, men bekostas av fastighetsägaren. Ta diskussionen när det är dags för
installation
Fibern ligger i rör, 30 cm djup på tomtmark och 80 cm djupt på åkermark.
Fibern är inte känslig för åska, däremot är mediaomvandlaren det. Mediaomvandlaren byts
ut om den slås ut av åska
Preliminär tidplan kvartal 4 2017.
Man kan välja att betala innan fibern är ansluten, eller efter. Om man väljer att betala efter
att fibern anslutits kan du dessutom välja att betala allt på en gång, eller månadsvis.
Kreditprövning kommer att göras på alla de som önskar betala i efter anslutning.
Om man vill undvika kreditprövning väljer man betala fakturan på innan anslutningen.
När man kommit upp i rätt antal avtal skickas en bekräftelse ut till alla - man har
då två veckors ångerrätt enligt konsumentköplagen.
Kostnaden är 21 900: -/anslutning, för oss som ansluter oss nu
För de som tillkommer i efterhand blir det istället ordinarie pris 34900: -, och då tillkommer
även grävningen för ca 200 kr/meter till närmsta anslutningspunkt.

