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                Beställning av bredbandsabonnemang 
 
Bostadsrättsföreningens namn 

 
Lägenhetsnummer 

 

Abonnentens personnummer 

 

Telefon bost 

 

Abonnentens namn 

 

Telefon mobil 

Adress 

 

Önskat startdatum för abonnemang 

Postadress Beställes bandbredd om 

         10 Mbps                  100 Mbps 

 
 

Hyr du din bostad i andra hand?

Ägarens Underskrift 

  

Då behöver vi underskrift från ägaren för att du 

ska få teckna ett abonnemang. 

 

Namnförtydligande 

 

 
Beställning av abonnemang / Beställningsvillkor 
 
Härmed beställer jag, undertecknad abonnent, en anslutning till det lokala bredbandsnätet i min 
fastighet (LAN= Local Area Network). Jag är medveten om att med denna beställning uppstår ett avtal 
mellan mig och Ownit Broadband AB. Avtalet omfattar den tjänst och de regler som beskrivs nedan. 
 
Tjänstebeskrivning 
 

• Fast Internetuppkoppling, inloggning eller modem behövs ej 
• Obegränsad surftid 
• Hög överföringshastighet, om 100 Mbps 
• 1 fast IP-nummer, med möjlighet till egen server 
• Felanmälan och teknisk support alla veckans dagar  (se www.ownit.se ) 
• 10 st e-postkonton á 100 MB 
• 100 MB utrymme för hemsida 
 

Avgifter och uppsägningstid 
Avgift för abonnemang debiteras vanligen av bostadsrättsföreningen/fastighetsägaren, som även kan 
besvara frågor om priser och villkor som gäller för aktuell fastighet. Eventuell startavgift tillkommer. 
Allmänna upplysningar lämnas av Ownit Broadband AB. Abonnent äger rätt att när som helst säga 
upp tjänsten med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägning görs skriftligen direkt till Ownit 
Broadband AB. 
 
Underskrift och försäkran 
Jag förbinder mig att följa från tid till annan gällande regler och praxis för Internet, samt regelbundet ta 
del av aktuell säkerhetsinformation Ownit Broadband AB publicerar på sin hemsida www.ownit.se. 
Villkor för denna tjänst regleras i Ownits Allmänna villkor, vilka finns på Ownits hemsida. 
 
 
Jag bekräftar att jag tagit del av informationen ovan samt beställer härmed bredbandsabonnemang. 
  
Ort och Datum Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Beställningen skickas per mail, fax eller post till Ownit Broadband AB. 
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