BESTÄLLNINGSBLANKETT FIBER TILL HEMMET
Fyll i, vik ihop och lägg på lådan!

1. ANSLUTNING

Q

Jag vill ansluta min fastighet till fiber
Leveranstiden är vid normala förhållanden cirka 6-8 veckor,
gäller ej vid till exempel tjäle.
Ev. önskat datum för installation av fiber:_____________________________

Q

Min fastighet är redan ansluten till fiber
(fylls endast i om du har en befintlig fiberanslutning och
vill beställa Sandnets tjänster)

2. VAL AV TJÄNST

Q
Q

4 995 kr och en månadsavgift på 210 kr/mån i 4 år
Hela anslutningsavgiften på 14 995 kr

(beställ tjänster genom att kryssa i dina val nedan)

Bredband
Jag beställer bredband med hastighet:

Q 10 Mbit/s
Q 30 Mbit/s
Q 100 Mbit/s
Q 250 Mbit/s
Q 1000 Mbit/s

Anslutningsavgift
Jag väljer att betala:

195 kr/mån
295 kr/mån

Q Digital BAS 1 - 149 kr/mån
Q Digital BAS 2 - 205 kr/mån
OBS! Sandnet TV måste ligga som grundtjänst för att du ska
kunna komplettera med fler kanaler eller kanalpaket från vår
tjänsteleverantör Svenska Cantab.

395 kr/mån
495 kr/mån
895 kr/mån

5. KUNDUPPGIFTER

TV
Jag beställer Sandnet TV:

Ev. önskat datum för start av tjänst:
Bredband ____________________________________________________________TV_______________________________________________________________________

(fyll i dina uppgifter för att vi ska kunna registrera din beställning) *obligatoriska uppgifter

*Förnamn

*Personnummer

*Efternamn

*Hemtelefon

*Installationsadress

Mobiltelefon

*Postadress/faktureringsadress (om annan än ovan)

E-post

*Postnummer

är befintlig ADSL-kund hos Sandnet och vill avsluta mitt
Q Jaagbonnemang
i samband med installationen av fiber.

*Postort

Kundnummer hos Sandviken Energi

Om du gör din beställning på distans, exempelvis genom telefon, internet eller hembesök, har du enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att
ångra din beställning. Ångerrätten gäller i 14 dagar med start från den dag vi tagit emot din beställning, den s.k. ångerfristen, och upphör att gälla om du samtycker till att leveransen börjar utföras under ångerfristen. Fullständigt avtal samt övrig information finns på sandnet.se.
Härmed godkänner jag att Sandnet genomför en teknisk undersökning för att kontrollera om fiber kan dras till min fastighet. Om inga tekniska
hinder finns godkänner jag att den här beställningen övergår i ett bindande avtal enligt gällande regler och allmänna villkor. Jag samtycker till att
Sandnet behandlar mina personuppgifter enligt personuppgiftslagen.
*Underskrift

SANDNET 2017-01

*Datum och ort

Vik ihop och tejpa här

Sandviken Energi AB
Svarspost
Kundnummer 800421200
811 20 Sandviken

