Kontrakt
TIL UNDERSKRIFT

C/O Jerlev antenneforening
Horskær Mosevej 11
7100 Vejle
antenne@jerlevnet.dk

C/O Jerlev antenneforening
Horskær Mosevej 11
7100 Vejle
antenne@jerlevnet.dk

KONTRAKT
- for bredbånds-abonnement

Kundenr.:
Udfyldes af os

Mellem undertegnede myndige person (herefter kaldet kunden), der i forvejen er medlem af Jerlevnet .
Kundens navn:
Installationsadresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:

Mobil:

E-mail:

Firmanavn:

og Jerlevnet, indgås herved følgende kontrakt på bredbånds-abonnement.
De nærmere vilkår for denne kontrakt fremgår af ”Kundevilkår for bredbånd-abonnement” af 1. juli 2014, som jeg
bekræfter at have fået udleveret sammen med denne kontrakt.
Jerlev - Ødsted - Nr. Vilstrup Antenne og Internetforsyning tilbyder 5 pakkeløsninger på Internet-abonnementet:
Oprettelsen er gratis – uanset hvilket pakkevalg der ønskes.
20/5 Mbit/s (down-/upload) 139,- kr. pr. måned

140/40 Mbit/s (down-/upload) 299,- kr. pr. måned

70/20 Mbit/s (down-/upload) 199,- kr. pr. måned

200/40 Mbit/s (down-/upload) 359,- kr. pr. måned

100/30 Mbit/s (down-/upload) 269,- kr. pr. måned
Ovenstående abonnementsydelse opkræves kvartalsvis forud.
Tilmelding til månedlig betaling via PBS er et krav. I undtagelsestilfælde med manuel opkrævning
opkræves yderligere 25,- kr. pr. måned pr. abonnement. Kunden sørger selv for tilmelding til PBS.
Ved underskrift på denne kontrakt erklærer jeg mig indforstået med samtlige Antenneforeningen’s vilkår - herunder
at have fået udleveret og accepteret “Kundevilkår for bredbånds-abonnement til private brugere”, af 1. juli 2018.
Kontrakten er bindende i minimum 6 måneder og kan tidligst opsiges efter 5 måneder med 30 dages opsigelse
til udgangen af en måned.
Email-konto kan bestilles på support telefon 44 400 952 (man-fredag kl. 09.00-21.00 og weekend kl. 11.00-21.00).
Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder og driftsinformationer via email.
Kunden:
Dato:

Underskrift:

Jerlevnet:
Dato:

Underskrift:

C/O Jerlev Antenneforening
Horskær Mosevej 11
7100 Vejle
info@jonfo.dk

Leveret af

Tilmeldingsformular

Kundeoplysninger

KUN FASTNET
NB: Navn og underskrift skal svare til registreringen hos dit nuværende teleselskab, ellers bliver fuldmagten afvist!
Jeg giver hermed evercall ApS fuldmagt til at opsige mit telefonabonnement vedr. nedenstående telefonnummer og over.

SKRIV VENLIGST TYDELIGT!

De røde kasser skal udfyldes

Adresse:
Postnummer:

By:

E-mail-adresse:

Kundenummer:

Fra teleselskab:

.evercall.dk/vilkaar)
Dato:

Underskrift:

NB: Hvis du har opsagt ovennævnte nummer hos dit nuværende teleselskab, skal du kontakte dem hurtigst muligt og
annullere opsigelsen, da du ellers risikerer at miste nummeret!

{

Kun
ét
kryds

..
Jeg ønsker mit
om jeg skal betale abonnement hos mit nuværende teleselskab indtil udløb af bindingsperiode
eller opsigelsesva rsel.

Jeg ønsker
nuværende telese lskab er udløbet.

NB: Hvis du vælger “så hurtigt som muligt” eller slet ikke har noget opsigelsesvarsel, kan porteringstiden
være helt ned til én hverdag. Sørg for, at du har anskaffet dig det nødvendige modem.

Valg af abonnement:
Forbrugsafregnet
Basis

Forbrugsafregnet
Komplet

Fri tale
Danmark

International
fastpris

0,-

29,-

79,-

99,-

Pris for opkald til danske
fastnetnumre, kr.

Opkaldsafgift: 0,25
Minutpris: 0,25

Opkaldsafgift: 0,25
Minutpris: 0,10

Gratis

Gratis

Pris for opkald til danske
mobilnumre, kr.

Opkaldsafgift: 0,25
Minutpris: 1,10

Opkaldsafgift: 0,25
Minutpris: 0,99

Gratis

Gratis

Se hjemmesiden

Se hjemmesiden

Se hjemmesiden

21 lande gratis*)

Abonnement
Abonnement, kr/md

Udlandsopkald
Kun ét kryds!

*) Se hjemmesiden for mere info

Mit nummer skal ikke med på De gule Sider, 118 online osv. (“hemmeligt nummer”)

Diverse:
Evt. bemærkninger:

Februar 2014

Jeg ønsker ikke evercalls nyhedsmail (udkommer hver 2. måned med nyttige tips og ideer) o.lign.

Tilmeldingen kan aﬂeveres hos C/O Jerlev Antenneforening, Horskær Mosevej 11, 7100 Vejle, mailes l
service@evercall.dk, faxes til 88 80 60 49 eller sendes til evercall ApS, Kongensgade 9, 1., 5000 Odense C

C/O Jerlev Antenneforening
Horskær Mosevej 11
7100 Vejle
antenne@jerlevnet.dk.dk

