BESTÄLLNINGSBLANKETT
Fyll i, vik ihop och lägg på lådan!

1. ANSLUTNINGSAVGIFT

4. FÖRÄNDRING AV TJÄNST

Jag väljer att betala:
4 995 kr och en månadsavgift på 210 kr/mån i 4 år

Vill du fortsätta med 100 Mbit/s bredband från Sandnet efter dina kampanjmånader
har avslutats behöver du inte fylla i steg 4 ”Förändring av tjänst”. Gå vidare till steg
6 ”Kunduppgifter” nedan. Här kan du byta och/eller säga upp tjänsten som ingår
i kampanjerbjudandet. Kryssa i dina val nedan. Du kan också göra dina val via vår
hemsida sandnet.se/fiberyra. Önskar du att beställa tjänster till din extraanslutning
kan du göra det separat via vår hemsida sandnet.se eller genom att kontakta vår
kundservice. Vid uppsägning av tjänster efter avslutade kampanjmånader gäller en
(1) månads ekonomisk uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från det datum som
Sandnet mottagit din uppsägning skriftligen.

Q
Q Hela anslutningsavgiften på 14 995 kr
2. FLER ANSLUTNINGAR

Jag vill ha ytterligare anslutning/anslutningar
till min fastighet.*

Q 1 st för 2 495 kr

Q 2 st för 4 990 kr

Typ av fastighet*
Gäller endast inom samma fastighetsbeteckning samt när avlämning för alla
anslutningar sker vid samma punkt. *T ex till uthyrningsbostad, verkstad eller ladugård.

3. KAMPANJERBJUDANDE JUST NU!
Kampanjerbjudandet gäller under en begränsad tid (se sista datum för beställning
nedan) och endast för erbjudet hushåll i samband med ny anslutning av Fiber Till
Hemmet. I kampanjerbjudandet ingår utan extra kostnad Sandnet bredband 100
Mbit/s de 6 första månaderna (gäller även extraanslutningar). Därefter faktureras
tjästen till ordinarie pris (395 kr/mån). Tjänsten aktiveras från och med den dag din
fastighet blir ansluten till fiber.

		

bredband 100 Mbit/s, de 6 första månaderna ingår
Q Sutan
andnet
extra kostnad.
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6. KUNDUPPGIFTER

Efter avslutade kampanjmånader (valfritt):
Bredband

Q 10 Mbit/s 195 kr/mån Q 30 Mbit/s 295 kr/mån
Q 250 Mbit/s 495 kr/mån Q 1 000 Mbit/s 895 kr/mån
Q uppsägning av Sandnet bredband (gäller fiber)
5. BESTÄLLNING AV TV-TJÄNST

(Kryssa i ditt val nedan)

Jag beställer Sandnet TV (gäller huvudanslutning):

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: TV

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

*Förnamn

*Personnummer

*Efternamn

*Hemtelefon

*Installationsadress

Mobiltelefon

*Postadress/faktureringsadress (om annan än ovan)

E-post

Kundnummer hos Sandviken Energi

*Ange adress till extraanslutning om annan adress än till huvudanslutning

*Postnummer

ag är befintlig ADSL-kund hos Sandnet och vill avsluta mitt
Q Jabonnemang
i samband med installationen av Fiber Till Hemmet.

*Postort

Genom undertecknande godtas vid var tid gällande Allmänna villkor avseende beställda tjänster och/eller fastighetsanslutning*. Ett bindande avtal uppstår när beställningen bekräftats eller
leverans påbörjats. För privatkunder som tecknar beställningen på distans föreligger en ångerrätt inom 14 dagar från att beställningen mottagits. Lämnade personuppgifter behandlas i enlighet
med vår integritetspolicy för uppfyllande av avtalet kopplad administration, vilket inkluderar överföring till samarbetspartners för att möjliggöra till avtalet kopplade tjänster såsom installation,
felavhjälpning och support. Vidare lämnas samtycke till uppföljning av kundnöjdhet. Allmänna villkor, integritetspolicy och information om ångerrätten finns på www.sandnet.se.
*Vid fastighetsanslutning måste erforderliga åtgärder vidtas av beställaren enligt instruktion, exempelvis grävning på egen tomt. I annat fall kan avtalet inte fullgöras utav SEAB, varvid ersättning
för skäliga kostnader kommer att debiteras dig som beställare.

Datum och ort

Underskrift

Vik ihop och tejpa här

Sandviken Energi AB
Svarspost
Kundnummer 800421200
811 20 Sandviken

