Bredband och telefoni via IP-Only Stadsnät
Vi på Junet hjälper dig att säga upp ditt nuvarande bredbandsabonnemang. Vi kontaktar din nuvarande operatör och begär att ditt
abonnemang upphör så fort uppsägningstiden eller bindningstiden går ut.
OBS! Den som står på ert nuvarande bredbandsabonnemang måste skriva under den här fullmakten. Tack på förhand!
Jag vill beställa följande tjänst(er) hos Junet:

Privat 100/10
Privat 100/100
Privat 250/100
Privat 1000/100
Privat 1000/1000
IP-Telefoni

249 kr/mån
299 kr/mån
359 kr/mån
594 kr/mån
769 kr/mån
0 kr/mån*

*Beställ IP-telefoni och bredband samtidigt och vi bjuder på månadsavgiften för telefoni (värde 30kr/mån). Samtalsavgifter samt telefonidosa (från 599:-) tillkommer.

Epostfaktura
Pappersfaktura
E-faktura**
Autogiro**

Jag vill betala enligt följande faktureringsmodell:
** För att aktivera Autogiro eller E-faktura krävs en separat anmälan.
Enklast ansöker du via din internetbank. Du finner även en autogiroblankett på www.junet.se. Kontakta oss om du har några frågor.

0 kr
19 kr/faktura
0 kr
0 kr

Kontakta mig. Jag vill ha hjälp med att skapa ett trådlöst hemmanätverk (wifi)/heminstallation.

Fullmakt för uppsägning av bredbandsabonnemang
Jag vill att Junet säger upp mitt bredbandsabonnemang hos min nuvarande operatör.
Jag vill flytta mitt hemtelefonnummer till Junet (anges i fältet ”Hemtelefon” nedan).

Uppgifter om ägare av nuvarande bredbandsabonnemang som hädanefter ska stå på abonnemanget hos Junet
Personnummer (10 siffror)

Nuvarande operatör

Texta tydligt!
Efternamn

Förnamn
Adress

Lägenhetsnummer

Postnummer

Ort

Hemtelefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

Genom att underteckna denna fullmakt ger jag Junet fullmakt att kontrollera
bindningstid på mitt nuvarande abonnemang, säga upp avtalet med min nuvarande operatör och, när uppsägningstid och eventuell bindningstid gått ut, flytta
abonnemanget från min nuvarande operatör till Junet. Fullmakten omfattar rätt
Ort och datum

för Junet att säga upp aktuellt abonnemang såväl skriftligen som på annat sätt.
Jag önskar vidare att min nuvarande operatör skickar en skriftlig bekräftelse på
uppsägningen till Junet.
Namnteckning

Namnförtydligande

TELEFON: 036-299 29 10 E-POST: support@junet.se WEBB: www.junet.se

