Tillægsvilkår for indgravning
af fiberrør på kundens matrikel
Aftale om nedgravning
Denne tillægsaftale til AURA Fibers Tilslutnings- og Abonnementsvilkår for private, dækker indgravning af Fiberrør på
Abonnentens matrikel.
Tillægsvilkårene vil i et vist omfang erstatte pkt. 8.1a i Tilslutningsvilkårene for private. Ved uoverensstemmelse eller
fortolkningsproblemer med de gældende vilkår, vil Tilslutnings- og Abonnementsvilkår for private træde i stedet for
disse tillægsvilkår.
AURA Fiber tilbyder indgravning af Fiberrør på Abonnentens
matrikel efter aftale med kunden.
Aftalen forudsætter at Abonnenten tydeligt har afmærket
det sted på husmuren, hvor den udendørs Fiberboks ønskes
placeret. Indgravningen vil blive foretaget af AURA Fiber eller
en af AURA Fiber godkendt underleverandør.
AURA Fiber vælger fremgangsmåden ved nedgravningen ud
fra forholdene på stedet. AURA Fiber bestræber sig på at anvende den fremgangsmåde, der er til mindst gene for Abonnenten.
Det er Abonnentens ansvar at oplyse AURA Fiber om eksisterende ledninger og andre installationer på Abonnentens
matrikel, som befinder sig i umiddelbar nærhed af det sted,
hvor Fiberrøret ønskes placeret. Oplysninger om placeringen af sådanne installationer sendes pr. mail på adressen:
projekt.fiber@aura.dk
Skulle der ske skader i forbindelse med indgravningen, kontaktes AURA Fiber for udbedringer af skaderne. AURA Fibers
eventuelle erstatningsansvar afgøres efter vilkårene i Tilslutningsaftalens pkt. 14.3.
Indgravning sker så vidt muligt altid fra den vej, hvor Abonnenten har postadresse. Indgravningen foregår normalt fra
AURA Fibers markeringspind i skellet til den facade, hvor den
udendørs fiberboks placeres.
Se AURA Fibers installationsvejledning for yderligere information om placering af Fiberrør. Installationsvejledningen
findes på fiber.aura.dk.
Kampagnetilbud på nedgravning
AURA Fibers nedgravning af Fiberrør kan i forbindelse med
kampagner tilbydes til kampagnepris. Kampagneprisen er
gældende, hvis Abonnenten indgår Abonnementsaftale med
AURA Fiber om køb af én eller flere Tjenester. Indgår Abonnenten ikke Abonnementsaftale med AURA Fiber, faktureres
Abonnenten minimum 2.995 kr. for nedgravningen.
Vilkårene træder i kraft 11. juli 2016
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