HebyNet TV Baspaket 2014-07-28

HebyNet Privat

Beställningsblankett

ADSL ENKÖPING

HebyNet TV (Individuellt Baspaket)

Personnr / Kundnr

Namn

Version 2014-07-28

Adress

LÖPANDE AVGIFT
√

KOSTNAD

159

HebyNet Baspaket

kr

(Kräver ett HebyNet TV-uttag)

Samköpsrabatt Internet

-20 kr

avgår

-

kr

-68 kr

avgår

-

kr

tillkommer

+

kr

tillkommer

+

kr

(Kräver ett HebyNet Internetabonnemang)

Kombinationsrabatt

(Kräver HebyNet telefoni, Internetabonnemang om minst 100Mbit/s samt HebyNet Digital TV)

Välj uppsägningstid
1-månads uppsägningstid
3-månaders uppsägningstid

20 kr
0 kr

Välj betalningsperiod
Månadsvis i förskott

20 kr

Kvartalsvis i förskott

0 kr

Min månadskostnad

kr

* Fakturaavgift enligt

ENGÅNGSAVGIFT
√

*

=

kundavtal kan tillkomma

495

Startavgift Baspaket
Jag önskar installationshjälp

400 kr

Jag binder mig 24-månader

-495 kr

tillkommer
avgår

kr

+

kr

-

kr

=

kr

(Vid 24-månaders bindlingstid utgår ingen "Startavgift Baspaket")

Min engångskostnad
Följande
kanaler ingår i Baspaketet :
(kan ändras från tid till annan beroende på kanalbolagens villkor, detta aviseras på vår hemsida senast 2-veckor före eventuell ändring)

SVTBarnkanalen och SVT Kunskapskanalen delar på samma kanalplats, vilket innebär att de ej visas samtidigt, utan vid olika tidpunkter.
Ovanstående gäller även för Cartoon Network och TCM.
Härmed bekräftas min beställning (underskrift och datum)

Önskat aktiveringsdatum (åååå-mm-dd)

HebyNet AB - Skogsvägen 2 - 749 41 Enköping - Tel 0171-42 00 01 - Orgnr 556415-7419

Eventuell kampanjkod

HebyNet TV Baspaket 2014-07-28

Avtalsvillkor
Avtalsparter
HebyNet AB [orgnr 556415-7419] i avtalet förkortat HebyNet och undertecknande privatperson i avtalet förkortat Kund.
Giltighet
För att kunna teckna detta tjänsteavtal (beställa) krävs att Kund tecknar/har tecknat HebyNet Privat Kundavtal, vilket utgör ett ramavtal till HebyNets övriga avtal.
Detta tjänsteavtal är således ett underavtal till kundavtalet och anses ogiltigt om inte gällande kundavtal finns mellan Kund och HebyNet.
Tjänsten
Med Tjänsten avses ett (1) HebyNet TV-abonnemang enligt de val som Kund har gjort på beställningsblanketten. HebyNet TV baspaket levereras som standard
analog TV. TV-signalen avlämnas med en signalstyrka på 60-80dBuV. Eventuellt fastighetsnät och förstärkning inom fastigheten står Kund för, HebyNet kan vid
behov offerera installation av fastighetsnät separat.
Kanalutbud
Kanalutbud i baspaketet framgår av framsidan. Beroende på Kanalbolagens villkor kan HebyNet bli tvingade till att göra förändringar i kanalutbudet sett över tid.
Eventuella förändringar i kanalutbudet meddelas normalt senast 2-veckor innan förändringen träder i kraft. Detta sker på HEBYNETs hemsida.
Tillämplighet
Denna blankett används för att beställa HebyNet TV via HebyNets eget nät, under förutsättning att Kund bor i en fastighet som är ansluten till HebyNets nät och
att bostaden är utrustad med ett av HebyNet monterat TV-uttag/fibermottagare. Utrustning för att ta emot TV-signalen bekostas av Kund, men kan köpas av
HebyNet. Det är Kunds ansvar att kontrollera leveransmöjlighet och anslutningsform för respektive bostad, genom att kontakta HebyNets kundtjänst.

Så här fyller du i blanketten!
I fältet Personnr / Kundnr, ange personnummer eller kundnummer om du är kund hos HebyNet sedan tidigare.
I fälten Namn samt Adress, ange adressuppgifter för fastigheten som anslutningen avser.
LÖPANDE AVGIFT
Med löpande avgift menas den månadsavgift som du erlägger till HebyNet under avtalstiden. Den totala månadskostnaden är summan av de olika val som kan
göras.
Om du redan är kund hos oss på Internet eller om du samtidigt med detta avtal tecknar ett Internet avtal med oss kryssar du för rutan Samköpsrabatt Internet
och erhåller då Samköpsrabatten.
Kombinationsrabatten kan du erhålla tillsammans med Samköpsrabatten för Internet. Kombinationsrabatten kräver att du redan har eller samtidigt med detta
avtal tecknar följande tjänster: HebyNet telefoni, HebyNet DigitalTV (minst ett digitalkort) samt HebyNet Internetabonnemang om minst 100Mb/s).
Skulle du under avtalsperioden säga upp någon av de rabattgrundande tjänsterna upphör ovanstående rabatter att gälla.
Välj sedan önskad uppsägningstid och betalningsperiod.

ENGÅNGSAVGIFT
Engångsavgiften är den totala kostnad som du erlägger till HebyNet för själva leveransen.
Om du binder dig i 24-månader slipper du startavgiften.
Om du önskar installationshjälp kryssar du för rutan ”Jag önskar installationshjälp”. Det innebär att vi kommer hem till dig och hjälper dig att ställa in dina
TV-apparater så att de hittar de analoga kanaler som vi erbjuder. Om du samtidigt har beställt DigitalTV hjälper vi dig att koppla in digitalboxar och CA-moduler
samt ställa in dessa.
Behöver du hjälp med kabeldragning i huset samt material för detta kan vi även göra detta mot en extra ersättning som görs upp från fall till fall.

HebyNet AB - Skogsvägen 2 - 749 41 Enköping - Tel 0171-42 00 01 - Orgnr 556415-7419

