
         

         

                  

Avtal Norrköping Vatten Bredbandsbolaget
Kundservice 0770-777 000
bredbandsbolaget.se B2 Bredband AB, 556575-7738

Namn:

Adress:
 

Postnr: Ort:

Personnr (10 siffror)

Legitimation:   Körkort   ID-kort  EU-pass

Hemtelefon (inkl riktnr)

1. Kund

–

–

Uppgifter om återförsäljaren

OBS! Fylls i av återförsäljaren

Säljare:  

Startdatum: 

(sätts i samband med fiberinstallation och sätts 
av Norrköping Bredband)

Mobiltelefon –

2. TV-kanalpaket

 HD-box  0 kr
 HD-box inspelningsbar  599 kr

 Trådlös tv Zap 100  795 kr eller 
 Trådlös tv Zap 100  795 kr 

 Avbetalning  
       45kr/mån i 18 månader 

 

T1 Bas 169 kr/mån 
T2 Flex 229 kr/mån

       6. Paketpris med fiberinstallation via Norrköping Bredband

 Paket 1. Bredband 10 & TV (T-1 Bas): 418 kr/mån 

 Paket 2. Bredband 100 & TV (T-1 Bas): 508 kr/mån 

 Paket 3. Bredband 10 & TV (T-2 Flex): 478 kr/mån 

 Paket 4. Bredband 100 & TV (T-2 Flex): 568 kr/mån 

Tillval Hemtelefoni: 

 Telefoni Mini: 0 kr/mån (ord. pris 49 kr/mån)

 Telefoni Max: 89 kr/mån (ord. pris 149 kr/mån) 

Följande ingår i alla paket: 
Hårdvara: 
Lån av HD-box 
Lån av trådlös router (ingår vid köp av Hemtelefoni) 
 
Startavgift och frakt: 0 kr 
Bindningstid: Bredband och TV 24 månader. Hemtelefoni 0 månader. 
Uppsägningstid: 1 månad 

Namnteckning:Ort och datum:

7. Fullmakt för uppsägning samt överflyttning av nuvarande telefonabonnemang

Jag vill behålla ovan angivet telefonnummer och ger därför Bredbandsbolaget fullmakt att, direkt eller genom ombud, vidta de åtgärder som krävs för att föra över ovan angivet telefonnummer till 
Bredbandsbolaget från angiven operatör. Samtidigt ger jag Bredbandsbolaget fullmakt att vidta de åtgärder som krävs för uppsägning av mitt gamla telefonabonnemang hos angiven operatör, dock 
tidigast då mitt nya abonnemang hos Bredbandsbolaget kan börja användas. Om jag inte själv står för det nuvarande telefonabonnemanget intygar jag att jag har fullmakt eller medgivande från den 
person som anges ovan att flytta över telefonabonnemanget till Bredbandsbolaget och avsluta abonnemanget och att jag skall bli registrerad som abonnemangsinnehavare för detta telefonnummer.

Nuvarande telefonoperatör:Namn på nuvarande abonnent:

Personnr (10 siffror) – Hemtelefon (inkl riktnr) –

Bredband 10  249 kr/mån (6-10 Mbit/s)1 (6-10 Mbit/s)2

Bredband 100  339 kr/mån (60-100 Mbit/s)1 (6-10 Mbit/s)2

Tillval: 

 Säkerhetpaket. Innehåller Antivirus, Spyware, Brandvägg,  
skräppostfilter och Föräldrakontroll. (0 kr i 3 mån och därefter 49 kr/mån

3. Bredband via fiber

1) Normal nedladdningshastighet. 2) Normal uppladdningshastighet.

4. Telefoni (VoIP) 5. Mobilt Bredband

Telefoni Mini 49 kr/mån
Telefoni Max 149 kr/mån

 M-4 199kr/mån 
 M-8 299kr/mån
 M-12 399kr/mån

 VIP  99 kr/ mån  
(10 GB/mån)1

 Startavgift                    250 kr
 USB-modem               0 kr
 Mobil Wifi                      295 kr

1) 1 månads uppsägningstid. 12 månaders bindningstid. Normal nedladdnings hastighet 5-50 Mbit/s. Maxhastighet 80 Mbit/s). Normal 
uppladd ningsuppladdning 5-20 Mbit/s. När datamängden är förbrukad sänks hastigheten till 0,5 Mbit/s månaden ut.
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Härmed ingås avtal med B2 Bredband AB (Bredbandsbolaget) avseende tjänst. För tjänst gäller Bredbandsbolagets Allmänna och särskilda villkor som tillämpas för den tjänst kund beställer.
B2 Bredband AB kommer att inhämta kreditupplysningar. Dina personuppgifter kommer att registreras i Bredbandsbolagets kunddatabas. Dessa kommer att användas för att administrera  
avtalet mellan dig och Bredbandsbolaget samt för de ändamål som anges i Bredbandsbolagets Allmänna och Särskilda Villkor. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter 
Bredbandsbolaget har registrerade om dig, och Bredbandsbolaget korrigerar uppgifter på din begäran. Eftersom du har beställt tjänsten/tjänsterna på distans, har du enligt Distans- och hem-
försäljningslagen (2005:59) rätt att frånträda avtalet inom en viss tid (”Ångertiden”). Ångertiden är 14 dagar och börjar löpa den dag du skriver på detta avtal. Om du vill utöva ångerrätten ska du 
innan ångerfristen löpt ut skicka ett skriftligt meddelande om det till Bredbandsbolaget, 116 88 Stockholm eller ringa till bredbandsbolagets Kundservice på telefonnummer 0770-777 000.
Observera att om du aktiverar din tjänst under Ångertiden har du inte längre rätt att ångra ditt köp. Genom undertecknande av detta avtal godkänner du de Allmänna och Särskilda villkor som
tillämpas för detta avtal.

Namnteckning:Ort och datum:

8. Underskrift kund

Vånplan:

Lght nr:
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