
 
 

 

 

Sjekkliste ved etablering av fiber 
 

GDPR, bestilling og slette kundeforhold 

For å bli kunde hos Eidsiva Bredbånd må det innhentes opplysninger om deg. I dag henter vi inn navn, 

adresse, e-postadresse og telefonnummer.  Informasjonen vil bli lagret hos Eidsiva Bredbånd så lenge ditt 

kundeforhold er aktivt og vil bli slettet senest seks måneder etter kundeforholdet opphører.  Denne 

informasjonen brukes kun til å bekrefte din identitet og avgjøre om vi skal inngå avtale med deg. 

Informasjonen lagres ikke i etterkant. For å signere denne avtalen bruker vi en tjeneste som kalles 

Oneflow, som er levert av det svenske selskapet Oneflow AB. Underleverandørene følges strengt opp med 

hensyn til ditt personvern. 

 

Du kan, ved å kontakte oss, be om innsyn i dine opplysninger, kreve de slettet og utøve dine øvrige 

rettigheter. Vær oppmerksom på at uten dine opplysninger kan vi ikke levere tjenester til deg. 

 

Du kan lese vår fullstendige personvernerklæring på www.eidsiva.net/personvern, eller ta kontakt med vårt 

personvernombud på ebpersonvern@eidsiva.no dersom du har spørsmål. 

 

Bestillingsbekreftelse 

Når bestillingen er registrert vil du motta bestillingsbekreftelse per e-post. Kontroller denne mot din 

bestilling. Er noe feil, ta kontakt med vårt kundesenter på privat@eidsiva.net eller telefon 612 00 612. 

 

Fremføring/Egeninnsats 

Eventuell egeninnsats som skal utføres av kunde er angitt i avtalen. Ved egeninnsats må kunde må selv 

grave inn trekkerør fra tomtegrense/angitt punkt. I enkelte tilfeller vil luftspenn benyttes. I disse tilfellene 

utføres dette i sin helhet av entreprenør. Informasjon om utførelse av egeninnsats, samt trasé for graving 

vil bli informert til kunde i etterkant av endelig prosjektering av området. 

 

Hjemmesentral 

Utstyret for fiberen inne i boligen kan plasseres inntil 12 meter fra der fiberen kommer inn i huset. Se 

anbefaling om plassering for å oppnå best mulig signaler, se www.eidsiva.net/wifi.  

På hjemmesentralen er det 4 uttak. Ved behov for flere kan switch benyttes. Dette må bekostes av kunden 

selv. 

 

TV-/datapunkter 

Nettverkskabel cat.6 standard, i stjernestruktur, skal benyttes fra hjemmesentralen til andre enheter. 

Kabling til flere rom er kundens ansvar. 
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Leveringstid utstyr 

Ved bestilling av annet utstyr utover hjemmesentral og Altibox dekoder sendes dette etter at 

fiberinstallasjonen er ferdigmeldt hos oss. Normal postgang er 2-5 virkedager.  

 

Oppkobling og etablering Altibox Dekoder 

Montør har med Altibox dekoderen, men kobler ikke opp denne om du ikke har bestilt Bredbåndshjelpen. 

Det er ingen etablering på første Altibox dekoder. Ønsker man ekstra Altibox dekodere, er det 

etableringskostnad på kr 299,- per ekstra Altibox dekoder. Dette inkluderer ikke kabling til flere rom (se 

punktet om TV-/datapunkt). 

 

Nåværende leverandør 

Kunde er selv ansvarlig for å si opp eksisterende bredbånds- og tv-avtaler. Trenger du utsettelse av 

oppstart av nye tjenester ta kontakt med vårt kundesenter på privat@eidsiva.net eller telefon 612 00 612. 

 

Telefoni 

Ved bestilling av telefoni, aktiveres tjenesten 3-5 dager etter aktivering av fiberlinjen. Ønskes nåværende 

telefonnummer videreført skal ikke kunde si opp tjenesten hos tidligere leverandør – dette gjøres av Eidsiva 

Bredbånd. 

 

Frakttillegg 

Utstyr som utleveres av montør er unnlatt frakttillegg. For utstyr som sendes per post direkte til kunde 

tilkommer frakt, se www.eidsiva.net/bredband/gebyrer. 

 

Faktura 

Standard faktura er e-postfaktura. E-postfaktura og eFaktura gir ikke administrasjonsgebyr, se 

www.eidsiva.net/bredband/gebyrer. 

 

Juridisk eier 

Hvis kunde ikke er juridisk eier av boligen forutsettes det kunde har avklart installasjon av fiber med juridisk 

eier. 
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