”Abonnemangsbeställning av bredband”
för boende i Brf Herden 8
*Obligatoriska uppgifter
*Personnummer

*Lägenhetsnummer

*Namn

*Mobil

*Adress

E-post

*Postadress

*Telefon

Ansökan
Genom denna abonnemangsbeställning ansöker jag ("Abonnenten") om Internetuppkoppling
från och med 1 mars 2006 genom anslutning till Brf Herden 8:s lokala fastighetsnät.
Bindande anmälan
Jag är medveten om att denna beställning är bindande. Genom beställningen uppstår ett
bindande avtal mellan mig och Ownit. Avtalet omfattar denna abonnemangsbeställning.
Jag förbinder mig att följa från tid till annan gällande regler och praxis för Internet, den s.k.
netiketten, samt de regler och instruktioner som meddelas av Ownit. Ownit lägger stor vikt
vid säkerhet. För att höja säkerhetsmedvetandet åtar jag mig att regelbundet besöka
www.ownit.se.
Tjänstebeskrivning
• Obegränsad surftid
• Fast Internetuppkoppling, inget modem och inga inloggningsprocesser
• Hög överföringshastighet, 10 Mbps till och från din dator
• Möjlighet till överföringshastighet 100 Mbps till och från din dator
• 1 fast IP-nummer, med möjlighet till egen server
• Felanmälan och teknisk support, telefon och information finns på Ownits hemsida
• 5 st e-postkonton á 100 MB
• 100 MB utrymme för hemsida
Avgifter och uppsägningstid
Avgiften för abonnemanget är 0 kronor/månad för 10 Mbps och 100 kronor/månad för
100 Mbps. Abonnenten/medlemmen kommer att debiteras kostnader gällande bredband från
Brf Herden 8 kvartalsvis. Avgiften debiteras via hyres/avgiftsavierna.
Abonnent har rätt att när som helst säga upp tjänsten med fyra (4) månaders
uppsägningstid. Uppsägning görs direkt till Ownit.
Jag beställer 10 Mbps
för 0 kronor/månad

Jag beställer 100 Mbps
för 100 kronor per månad

Jag, abonnenten, bekräftar genom undertecknandet av denna abonnemangsbeställning att
jag tagit del av informationen ovan och förbinder mig att följa den.
Underskrift och försäkran
*Ort och Datum

*Underskrift

*Namnförtydligande

För beställning av abonnemang, lämna denna bindande anmälan till föreningen senast 30 jan 2006

OWNIT Broadband AB
Box 4135
102 63 Stockholm

www.ownit.se
08-525 073 00
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”Beställning av extra kabeldragning”
Indragning av uttag 15 meter in i lägenheten för 1 000 kronor
Det finns möjlighet att via Ownit/Netsol få ytterligare bredbandskabel (inklusive ett uttag)
monterat inne i lägenheten.
Vänligen beskriv nedan, var ni vill ha detta extra bredbandsuttag installerat och vilken väg vi
skall gå för att komma till avsedd plats. Kom ihåg att det är totalt 15 meter som finns att tillgå
och tänk på att vinklar och vrår lätt drar extra metrar. Kabeln kommer att dras från det uttag
som monteras vid den ordinarie installationen.
Ni har tidigare fått information om var just ert ”ordinarie” uttag hamnar, dvs antingen ovanför
lägenhetsdörren eller i första telejacket (oftast i hallen, men även andra telejack kan
förekomma). Extra kabel dras från detta uttag och klamras sedan ut med golv- och
dörrsocklar. Håltagning kan genomföras genom innerväggar. Vid håltagning i betong i
innervägg återställs utslag av den boende själv. Vi kan tyvärr inte göra några undantag då vi
endast har 15 meter slingad kabel att tillgå till varje lägenhet.
För att underlätta installationen ber vi er att flytta undan möbler och eventuella värdeföremål
så att vi kan göra en säker och snabb installation.
Kostnaden för denna extra kabeldragning i lägenheten är 1 000 kr (inkl moms). Ownit
Broadband AB skickar faktura till den boende.

* Obligatoriska uppgifter
*Namn

*Lägenhetsnummer

*Adress

*Antal trappor

*Telefonnummer

Mobil

Jag vill ha mitt bredbandsuttag i (bifoga gärna en skiss eller markera platsen på väggen i lägenheten):
Vardagsrum
Sovrum

Kök
Hall

Garderob
Annat……………………

Jag har bifogat en skiss

Jag har markerat platsen på väggen i lägenheten.

Jag vill att kabeln skall gå längs:

(Fortsätt på baksidan eller på en bilaga)

Underskrift och försäkran
*Ort och Datum

*Underskrift

*Namnförtydligande

Denna beställning måste vara inlämnad till Brf Herden 8 senast 2006-01-15.
OWNIT Broadband AB
Box 4135
102 63 Stockholm

www.ownit.se
08-525 073 00
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