Beställning av Fiber Till Hemmet
och dess tjänster
Storvik etapp 2
Jag väljer att betala min anslutningsavgift genom att:
Betala 4 995 kr och förhöjd månadsavgift 210 kr i 4 år

Betala hela anslutningsavgiften på 14 995 kr

Leveranstid enligt tidplan för det aktuella projektet, se sandnet.se.

Erbjudande just nu!
Bredband 100 Mbit/s i 6 mån* och TV Baspaket, 20 kanaler i 3 mån, utan extra kostnad.
Detta erbjudande gäller endast i samband med utbyggnaden av Fiber Till Hemmet i ert område 2015. Efter perioden på
6 månader gällande bredband och 3 månader gällande TV aktiveras era enligt nedan valda tjänster.

Tjänst (Beställ direkt genom att kryssa i dina val nedan eller gör din tjänstebeställning senare på sandnet.se)
Bredband

Jag beställer bredband med hastighet:
10 Mbit/s -

195 kr/mån

30 Mbit/s -

295 kr/mån

100 Mbit/s -

395 kr/mån

250 Mbit/s -

495 kr/mån

Analog kabel-TV
Jag beställer analog kabel-TV för 165 kr/mån
Aktuellt analogt kanalutbud finns på www.sandnet.se

1000 Mbit/s - 895 kr/mån

Ev. önskemål om leveransdag

Om ni exempelvis har uppsägningstid på
befintlig tjänst kan vi aktivera din nya
tjänst när bindningstiden gått ut.

Kunduppgifter (Fyll i dina uppgifter för att vi ska kunna registrera din beställning)
Personnummer

Kundnummer hos Sandviken Energi

Hemtelefon

Förnamn

Mobiltelefon

Efternamn

E-post

Adress
Postnummer

Befintlig ADSL kund
Ort

Jag är befintlig ADSL kund och vill avsluta mitt Sandnet
ADSLabonnemang när Fiber Till Hemmet-anslutningen
startar.

Kundservice 026-24 16 00, e-post: info@sandnet.se

Datum och underskrift

Sandviken Energi - För din bekvämlighet

Fyll i din beställning, vik ihop
och skicka den portofritt till
Sandnet.
Sista beställningsdag 10 april

Sandnet 2014-05

Fullständigt avtal samt övrig information finns på www.sandnet.se. Bindningstid för anslutning kan uppgå till fyra år.
Uppsägningstid för tjänster är en (1) månad.
Härmed godkänner jag att Sandnet utför en teknisk undersökning för att kontrollera om produkten kan nyttjas i min fastighet. Om inga tekniska hinder finns
godkänner jag att denna beställning övergår i ett bindande avtal enligt gällande regler. Jag godkänner även att Sandnet lagrar mina uppgifter för databehandling
enligt gällande lagar och direktiv.
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