
Gatunummer

Datum Underskrift

Ort Namnförtydligande

Ownit Broadband AB 116 88 Stockholm | Kundservice 08 525 073 00 | Fax 08 549 04 730

Generella avgifter och uppsägningstid
Avgift för abonnemang debiteras antingen bostadsrättsföreningen/fastighetsägaren eller abonnenten som underteck-
nat ovan beställningsblankett. Priser och villkor regleras i avtalet som är undertecknat med bostadsrättföreningen/
fastighetsägaren. Om inget annat avtalats gäller tre (3) månaders uppsägningstid för tjänsten.

Underskrift och försäkran
Jag godkänner härmed att Ownit har rätt att flytta mitt telefonnummer till Ownits Bredbandstelefoni på abonne-
manget med ovan angivna uppgifter och jag ansvarar själv för att säga upp mitt abonnemang hos nuvarande oper-
atör. 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 är medveten om att med denna beställning 
uppstår ett avtal mellan mig och Ownit Broadband AB. 

Föreningens namn Lägenhetsnummer
Abonnentuppgifter

Abonnentens namn Abonnentens personnummer (ååmmdd-xxxx)

Gatuadress Postnummer

Postort Telefonnummer Bostad

Mobiltelefonnummer E-postadress

Referensnummer (anges av Ownit)

Blanketten läses per automatik, var god texta med VERSALER

Välj tjänster
Markera de tjänster som du vill beställa här nedanför.

Jag vill beställa ett nytt telefonnummer

Jag har ett befintligt nummer som jag önskar flytta

BESTÄLLNINGSBLANKETT  TELEFONI

Välj önskat kommunikationssätt
Välj på vilket sätt som du vill ha välkomstbrev och inloggningsuppgifter skickade till dig.

Brev E-post (till adress angiven i fältet ovanför)

Befintligt telefonnummer

Telefoni

Hemligt nummer

Tilläggstjänster

Prisplan
Nedanstående priser gäller för telefonitjänsten

Startavgift
Månadsavgift
Flytt av nummer
Öppningsavgift
Till fasta telefoner  inom sverige
Till mobiltelefoner inom Sverige

699 kronor
0 kronor
199 kronor
69 öre/samtal
14 öre/minut
1,69 kronor/minut

Månadskostnad

0kr per månad

20
12

05
21

2

Startdatum (lämna blankt för omgående leverans)
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