IP-TELEFONI
ABONNEMANGSAVTAL
Kunduppgifter Vänligen texta tydligt, fält markerat med * är obligatoriska uppgifter
Efternamn *

Förnamn *

Adress *

Personnummer *

Postnummer *

Telefonnummer *

Ort *

Mobilnummer

Nät/Förening *

Kundnummer

ia

E-postadress

Beställning
☐ Jag vill beställa ett nytt nummer
☐ Jag har ett befintlig nummer som jag önskar flytta med
☐ BAS

Befintligt telefonnummer

☐ BAS PLUS
0 kr
0 kr
695 kr
199 kr
0,59 kr
0,12 kr
1,49 kr
12 månader

0 kr
29 kr
695 kr
199 kr
0,47 kr
0,10 kr
1,19 kr
Ingår
Ingår

12 månader

-k

☐ Jag vill ha skyddat telefonnummer

Startavgift
Månadsavgift
Telefonidosa
Nummerflytt/portering
Öppningsavgift
Till fasta telefoner inom Sverige
Till mobiltelefoner inom Sverige
Nummerpresentation
Telesvar
20 % rabatt på utlandssamtal
Avtalstid

op

Startavgift
Månadsavgift
Telefonidosa
Nummerflytt/portering
Öppningsavgift
Till fasta telefoner inom Sverige
Till mobiltelefoner inom Sverige
Avtalstid

Befintlig operatör

Startdatum (lämna blankt för omedelbar start)

Leverans

fo

☐ Jag hämta utrustningen hos Connect TV, Danska vägen 57 B, Malmö
☐ Jag vill få utrustningen skickad till närmsta utlämningsställe för 150:-

Villkor

in

Avgift för abonnemang och samtalstaxor debiteras beställaren.
Bindningstid för tjänsten är 12 månader.
Tjänsten förutsätter internetanslutning samt erforderlig utrustning från Sydantenn.
Uppmärksamma att det är viktigt att du inte säger upp ditt nuvarande abonnemang, innan det att Sydantenn skickat hem
avtalsbekräftelse till dig, om du har för avsikt att behålla ditt nuvarande telefonnummer.
Sydantenn tar inget ansvar för uppsägning av förvalstelefoni (prefix abonnemang).
Tänk på att kontrollera så att din leverantör av trygghetslarm eller larm (t.ex. villalarm) stödjer IP-telefoni.
Ingen garanti ges för funktionaliteten vid FAX-överföring.

Betalningsvillkor

Om inget val görs går fakturan som pappersfaktura.

☐ Pappersfaktura, avgift tillkommer
☐ PDF-faktura, glöm inte att fylla i e-postadress
☐ Autogiro + pappersavisering, avgift tillkommer
☐ Autogiro + PDF-faktura, glöm inte att fylla i e-postadress

☐ Månadsvis
☐ Månadsvis
☐ Månadsvis
☐ Månadsvis

Jag godkänner härmed Sydantenn o. Tele AB:s IP-telefoniavtal samt Allmänna villkor.
Jag bekräftar vidare riktigheten av ovan lämnade uppgifter och lämnar mitt samtycke till behandling av personuppgifter enligt de Allmänna bestämmelserna.

Ort och datum
Adress
Danska vägen 57 A
S-212 29 Malmö

Namnteckning
Telefon
040-601 22 22

E-post
info@sydantenn.se

Namnförtydligande
Hemsida
www.sydantenn.se

Org. nr
SE 556207-1315

