
 
Helsinge Net Ovanåker AB 

 
 
 
 
 
 

Beställningsformulär 
för fiber 

 
Fastighetsägare  

 

  

(Fyll i, vik ihop, tejpa, och lägg på brevlådan, portot är betalt!) 

 

Tejpa här 



Beställning av fiberanslutning  Samtliga priser inkl. moms 
(Ska endast göras av fastighetsägare. Hyresgäster kommer, under förutsättning att fastigheten fiberansluts, att få ett 
erbjudande längre fram) 
 

Betalningssätt för 1 st anslutning 
 
               Jag vill betala hela summan. 10 000 kr (engångsbelopp) 
 
               Jag vill dela upp betalningen – räntefritt. 278 kr per månad i 36 månader (10 008 kr) 
 
               Jag har en fastighet med flera bostäder/lägenheter– kontakta mig för prisuppgift. 
 
 
Välj abonnemangstyp/Internethastighet – Privatpersoner (Välj ett alternativ) 
                                                                                         

               Endast nätavgift 200 kr/månad  500/250 Mbit/s 625 kr/månad (inkl. nätavgift) 
 
               30/10 Mbit/s 285 kr/månad (inkl. nätavgift) 1000/250 Mbit/s 725 kr/månad (inkl. nätavgift) 
 
               100/100 Mbit/s 365 kr/månad (inkl. nätavgift)  
    Välj abonnemangstyp/Internethastighet - Företag 
               250/100 Mbit/s 450 kr/månad (inkl. nätavgift) Kontakta mig för prisuppgift 
 

 
Önskad abonnemangsstart 
               Så snart fiberanslutningen är gjord  Senare datum:……………………………... 
 (när bindningstid hos annan Internetoperatör löpt ut) 

 
 
Kontaktuppgifter 

Namn:  Dagens datum: 

Personnummer:  Telefon: 

Installationsadress:  Mobil: 

Postnummer: Ort:  e-post: 

 

Fakturaadress (om annan än installationsadress) 
Fakturaadress: 
 

 
Postnummer: Ort: 
 

 
Avtalsperiod 
Beställningen är bindande och gäller under förutsättning att Helsinge Net Ovanåker fattar beslut om projekt-
genomförande och om att bygga till din adress. Avtalet gäller i 36 månader från leveransdagen och övergår därefter i ett 
tillsvidareavtal med en månads uppsägningstid för båda parter. Kund är under de inledande 36 månaderna bunden till 
kostnad för nätavgift. Kund har, även under bindningstiden, möjlighet att både höja och sänka Internethastigheten. 
 

Personuppgifter som lämnas via detta formulär kommer att lagras och bearbetas i syfte att utföra de tjänster som avses i 
formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. För mer information om 
vår hantering av personuppgifter se www.helsingenetovanaker.se/kundservice/behandlingavpersonuppgifter. För ytterligare 
information kan du även kontakta oss via info@helsingenetovanaker.se eller via vår kundtjänst 0271-57430 
 

Beställningen skickas som svarspost genom att vika formuläret och stänga med tejp. Beställningen kan även lämnas 
elektroniskt via vår hemsida www.helsingenetovanaker.se eller direkt till vårt kontor på Långgatan 6 i Edsbyn. 
Har du några frågor, tveka inte att kontakta oss! 
 
Med vänlig Hälsning, Helsinge Net Ovanåker AB - 828 80 Edsbyn - 0271-574 30 - info@helsingenetovanaker.se  
Tack för din beställning! 


