
Info-formuläret Gruppavtal

Vad gäller Gruppavtalet kan medlemmarna delas in i fem 
kategorier:

1. Medlemmar, som inte behöver något Gruppavtal alls p g a 
att de ej har aktiverat bredband eller IP-telefoni. (Även dessa 
behöver dock meddela detta).

2. Medlemmar, som redan tidigare har varit kund hos MiniTel 
samt de som nyligen har anmält sig;

3. Medlemmar som inte har hunnit ta tag i saken;

4. Medlemmar som är bundna genom avtal på längre tid med 
operatörer, kanske för att de t ex har fått router gratis.

5. Medlemmar, som tycker sig ha förhinder att teckna ett 
Gruppavtal överhuvudtaget. 

Kryssa i info-formuläret, nedan, det passande alternativet och 
skicka in!

För att tillgodose villkoren från Skatteverket gällande en 
ekonomisk förening krävs det att i stort sett samtliga 
medlemmar solidarisk ansluter sig till Gruppavtalet – vi betonar
solidarisk - självklart kan vi inte tvinga någon. Det står dock 
mycket på spel för oss alla. Avtalet är långsiktigt och gynnsamt
för samtliga parter. MiniTel jobbar även för att kunna erbjuda 
teve inom snar framtid.



Info - formulär 

-undertecknat formulär skickas till carina.cehlin@lrfkonsult.se eller Carina 
Cehlin, LRF Konsult AB, Blasius Königsgatan 4, 372 35 Ronneby

Förnamn: Efternamn:

Adress: Postnummer:

Postort:

Fastighetsbeteckning:…………………………………………………………………………

1)

        Har ej aktiverat bredband / IP telefoni.     

2) Redan kund hos MiniTel?    0 Ja   och jag vill bli överförd till          
gruppavtalet

               Gäller  0endast telefon     en endast bredband                   
0 både telefon/portering & bredband    

3)

       Har inte hunnit ta tag i saken. Beräkna kunna gå med i Gruppavtalet 
omkring den ………………………………………………………………………………………….

               Gäller  0endast telefon     en endast bredband                   
0 både telefon/portering & bredband    

4)  Vem är din nuvarande operatör? ……………………………………………………        

Uppbunden genom kontrakt hos nuvarande leverantör.                
Tidigaste startdatum hos MiniTel är: ……………………………………………………….

5)

 Det finns följande förhinder att delta: ……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

__________________________________________________________

Aktuellt med utlandssamtal?                                                             

Till vilka länder ringer du mest (gäller event. prisrabatt)

0 ……………………………  0 ……………………………. 0 ………………………………

Datum: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
Underskrift Förtydligande

mailto:carina.cehlin@lrfkonsult.se

