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

1. ANSLUTNING

Q

2. VAL AV TJÄNST

Jag vill ansluta min fastighet till fiber
Om din fastighet finns inom ett redan utbyggt fiberområde
är leveranstiden vid normala förhållanden cirka 6–10 veckor
efter bekräftad beställning. Vid exempelvis tekniska hinder,
tjäle i mark (november-april) eller andra särskilda förhållanden kan leveranstiden vara längre och i vissa fall behöver
leveransen flyttas fram.
Om din fastighet finns inom ett område där utbyggnation
av fiber pågår eller planeras utföras är leveranstiden enligt
projektplanen för utbyggnad av området. Projektplan för
just ert område finns på www.sandnet.se.
Ev. önskat datum för installation av fiber:_____________________________

Anslutningsavgift
Jag väljer att betala:

Q
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

195 kr/mån
295 kr/mån
395 kr/mån
495 kr/mån
895 kr/mån

TV
Jag beställer Sandnet TV:

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.
Ev. önskat datum för start av tjänst:

Min fastighet är redan ansluten till fiber

Bredband ____________________________________________________________TV_______________________________________________________________________

(kryssas i om du redan har en fiberanslutning och endast vill beställa
Sandnets tjänster)

Har du fler än en fiberanslutning inom samma fastighets
beteckning anger du här till vilken fastighet beställningen
avser. Till exempel uthyrningsbostad, verkstad eller ladugård.
Typ av fastighet

3. KUNDUPPGIFTER

(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

Q Jag är befintlig ADSL-kund hos Sandnet och vill avsluta mitt

*Postort

Kundnummer hos Sandviken Energi

abonnemang i samband med installationen av fiber.

Genom undertecknande av denna Beställning godtas vid var tid gällande Allmänna villkor avseende tjänsten och att ett bindande avtal uppstår när Sandnet efter bedömning om
tekniska och andra förutsättningar föreligger bekräftar Beställningen. Lämnade personuppgifter kommer att behandlas för uppfyllande av avtalet kopplad administration, vilket
inkluderar överföring till samarbetspartners för att möjliggöra till avtalet kopplade tjänster såsom installation, felavhjälpning och support, samt uppföljning av kundnöjdhet. För
privatkunder som tecknar beställningen på distans föreligger en ångerrätt inom 14 dagar från att Sandnet mottagit Beställningen. Allmänna villkor och information om personuppgiftshanteringen samt ångerrätten finns på www.sandnet.se.
*Underskrift
SANDNET 2018-02

*Datum och ort

Vik ihop och tejpa här

Sandviken Energi AB
Svarspost
Kundnummer 800421200
811 20 Sandviken

