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SÆRLIGE TILSLUTNINGS
VILKÅR FOR BREDBÅNDS
PULJEKUNDER

Nedenstående særlige tilslutningsvilkår fastsætter de 
særlige vilkår, som gælder for kunder (Abonnenter), der 
indgår aftale med Eniig om tilslutning til fibernettet via Eniigs 
Bredbåndspulje. Disse særlige tilslutningsvilkår gælder i 
tillæg til Eniigs almindelige tilslutningsvilkår for fiber:  
−  I disse særlige tilslutningsvilkår defineres følgende 

begreber:
 •  ”Området” forstås som et givet sammenhængende 

geografisk område i Eniigs forsyningsområde, hvor min. 
80% af husstandene tilslutter sig/ansøger fibernettet. 
Derefter sendes en samlet ansøgning til Eniig til etable-
ring af Området. 

 •  ”Samlede Sum” er den egenbetaling, som Området skal 
betale for at få nedgravet fiberrør. Med udgangspunkt 
i prisen på en standardinstallation giver Eniig et tilskud 
på 50% af ekstraudgiften. Området skal selv betale den 
anden halvdel af ekstraudgiften. Egenbetalingen vil 
derfor være afhængig af den beregnede projektpris for 
hele projektet. Området har mulighed for at dele egen-
betalingen solidarisk, eller lade enkeltpersoner eller 
virksomheder betale en større del af den samlede Sum. 
Den Samlede Sum er således en summering af egenbeta-
lingen fra hver enkelt husstand, som ansøger i Området.

 •  ”Abonnent” er den person eller juridiske enhed i 
Området, som indgår aftale med Eniig om etablering af 
fibernet via Eniigs Bredbåndspulje.      

−  Det er en forudsætning for Abonnentens indgåelse af 
aftale med Eniig om Eniigs nedgravning af fiberrør/leve-
ring af bredbånd til Abonnenten via bredbåndspuljen at:

 •  Eniig modtager indbetaling af den Samlede Sum fra 
Området og

 •  At der opnås aftaler om tilslutning med 80% af husstan-
dene i det sammenhørende geografiske Område.

−  Eniig er således ikke forpligtet til at levere nedgravning af 
fiberrør samt de bestilte ydelser til Abonnenten, førend der 
er opnået indbetaling af den Samlede Sum fra Området. 
Eniig har dog ret til at påbegynde nedgravning af fiberrør 
inden den samlede indbetaling fra Området er foretaget. 

−  Når hele den Samlede Sum for Området er indbetalt af 
Abonnenter i Området, vil Eniig kontakte hver Abonnent 
med et tidspunkt for etablering af fiberforbindelsen.

−  I tilfælde af at en eller flere Abonnenter i Området; udnytter 
sin fortrydelsesret, ikke indbetaler sin andel af den 
Samlede Sum, ikke opnår kreditgodkendelse eller af andre 
grunde udtræder af gruppen af Abonnenter i Området, vil 
de resterende Abonnenter blive tilbudt at indbetale den 
manglende Sum ved en fornyet fordeling af den Samlede 
Sum blandt de resterende Abonnenter. 

−  Eniig forbeholder sig ret til at annullere den med 
Abonnenten indgående aftale såfremt:

 •  Indbetaling af den Samlede Sum efter en fornyet forde-
ling af den samlede Sum mellem de tilbageværende 
Abonnenter i gruppen ikke opnås.

 •  Forudsætningerne for indgåelse af aftale om etablering 
af fibernet via bredbåndspuljen i øvrigt ikke opfyldes.

Eniig er ikke erstatningsansvarlig over for Abonnenten i 
tilfælde af annullation af aftalen. 

−  Eniigs Tilslutningsvilkår samt Abonnementsvilkår for fiber 
gælder også for aftaleforholdet. 

 
−  Efter modtagelse af ordrebekræftelse gælder de alminde-

lige forbrugerretlige regler om fortrydelse. Abonnenten 
(kun forbrugere) kan ved at kontakte Eniig fortryde etab-
lering af tilslutningen i indtil 14 Dage efter modtagelse af 
ordrebekræftelse Hvis Parterne har aftalt, at Eniig påbe-
gynder tilslutning af Abonnenten inden fortrydelses
fristens udløb, ophører Abonnentens fortrydelsesret dog 
allerede ved Eniigs tilslutning af Abonnenten til Fibernettet.
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