
Leveransadress
Fastighetsbeteckning ** Anläggningsadress **

Typkod eller byggnadsnummer **

Fastighetsägare (ROT-ansökan)
Personnummer ** Namn, För- och efternamn **

Telefon/mobiltelefon ** Telefon/mobiltelefon **

E-postadress

Ort/Datum Namnteckning

Fakturaadress (om annan än leveransadressen. Har du företag i din villafastighet, kontakta oss för prisuppgift)
Person-/organisationsnummer För- och efternamn/Företagsnamn

Gatuadress Postadress och Ort

Serviceavgift på 40 kronor i månaden per anslutningsbox tillkommer. Samtliga priser inklusive moms. 
Beställningen är giltig till och med att områdets grävning avslutats. Då övergår kampanjpriset till ordinarie pris som för 
närvarande är 26 000 kronor (utan ROT-avdrag). Bekräftelse skickas ut när beslut är taget att området byggs.  

I detta erbjudande kan du beställa till grävning fram till byggnad (max 45 meter i mjuk mark). Falu Stadsnät ansvarar för och bekostar material och 
inkoppling i byggnad (håltagning och kanalisation till anslutningsbox i din fastighet). Fastighetsnät inom byggnad bekostas av kunden. 
Nättjänst ingår ej, de beställs och faktureras separat från respektive tjänsteleverantör. Övriga villkor enligt allmänna avtalsvillkor Falu Stadsnät, 
inklusive, se fev.se/stadsnat.

* För det fall Skatteverket, helt eller delvis, inte medger ROT-avdrag äger Falu Stadsnät rätt att omgående fakturera beställaren 
återstående del av arbetskostnaden. ROT-avdrag sker i enlighet med Skatteverkets rådande regler.
**Dessa fält måste vara ifyllda för att beställningen ska gälla. 

Projektet kommar att byggas senast 2024 och under förutsättning att vi får in tillräckligt många beställningar.

BESTÄLLNING
Ja tack, jag beställer en fiberanslutning till min villa.
Pris med ROT-avdrag* 24 500 kronor. Pris utan ROT-avdrag 26 000 kronor.

Falu Energi & Vatten AB
Besöksadress Skyfallsvägen 20
Postadress Box 213, 791 25 Falun
Telefon 023–77 49 00
fev.se

Falu Stadsnät, Hackmora

Önskar du fler anslutningsboxar än den som ingår i anslutningen? 
Kontakta oss när du skickar in din beställning. 
Till exempel om du har en uthyrningslägenhet eller ett extra hus på din tomt.

Antal fylls i samråd med
Falu Energi & Vatten

Jag har möjlighet att nyttja ROT-avdrag*

Ja tack, jag beställer grävning på min tomt.
Pris med ROT-avdrag* 5 750 kronor. Pris utan ROT-avdrag 6 500 kronor.



Frankeras ej
Falu Energi & Vatten 

betalar porto

Falu Energi & Vatten
Svarspost
Kundnummer 780007700
791 20 Falun
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