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ADSL ENKÖPING

per månad

√ Grundavgift kr

10/10 Mbit/s (10/10) 10 kr

100/10 Mbit/s 30 kr

100/100 Mbit/s 70 kr

250/100 Mbit/s 100 kr

500/100 Mbit/s 160 kr

1000/100 Mbit/s 560 kr

tillkommer + kr

Kvartalsvis i förskott 0 kr

Månadsvis i förskott 20 kr tillkommer + kr

=
*

kr

√ Startavgift kr

=                    kr

OPERATÖRSBYTE (Gäller endast byte inom Hudiksvalls stadsnät!)

 Datum (åååå-mm-dd) Härmed bekräftas min beställning (underskrift)

Ev kampanjkod

Glöm inte att även returnera ditt kundavtal!

Min månadskostnad

hos följande operatör:

Jag ger härmed Lidén Data fullmakt att snarast avsluta mitt nuvarande internetabonnemang

Min engångskostnad

ENGÅNGSAVGIFT

Önskat aktiveringsdatum

1. Välj hastighet (max ned/upp)

Lägenhetsnummer

(100/100)

(100/10)

2. Välj betalningsintervall

(250/100)

(500/100)

(1000/100)

LidNet Internet Privat

LÖPANDE AVGIFT

Beställningsblankett
Version 2017-03-01

(Avtalsvillkor, se baksida)LAN Hudiksvalls Stadsnät

Personnr / Kundnr

2 3 9

2 5 0

* Fakturaavgift enligt 

kundavtal kan tillkomma

2 5 0
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Avtalsvillkor 

Avtalsparter 
Lidén Data Internetwork AB (publ) [orgnr 556543-5533] i avtalet förkortat Lid och undertecknande privatperson i avtalet förkortat Kund. 

Giltighet 

För att kunna teckna detta tjänsteavtal (beställa) krävs att Kund tecknar/har tecknat LidNet Privat Kundavtal, vilket utgör ett ramavtal till Lids 

övriga avtal. Detta tjänsteavtal är således ett underavtal till kundavtalet och anses ogiltigt om inte gällande kundavtal finns mellan Kund och Lid. 

Tjänsten 

Med Tjänsten avses ett (1) LidNet LAN-abonnemang enligt de val som Kund har gjort på beställningsblanketten. Särskilda villkor och regler 

gällande tjänsten specificeras i dokumentet ”LidNet Internet Privat”. Detta dokument finns att tillgå via Lids hemsida och innehåller även annan 

relevant information som rör Tjänsten. 

Tillämplighet 

Denna blankett används för att beställa LidNet LAN via Zitius/Hudiksvalls Stadsnät, under förutsättning att Kund bor i en fastighet som är 

ansluten till stadsnätet och att bostaden är utrustad med ett monterat datauttag. Vissa anslutningsformer till Lids nät kan kräva separat 

utrustning, såsom fiberkonverterare, VDSL-modem etc. Denna utrustning bekostas i så fall av Kund. Det är Kunds ansvar att kontrollera 

leveransmöjlighet och anslutningsform för respektive bostad, genom att kontakta Lids kundtjänst.  

Blanketten kan även användas för att ändra hastighet, abonnemangstyp och betalningsintervall på ett befintligt abonnemang. 

 

Så här fyller du i blanketten! 

I fältet Personnr / Kundnr, ange personnummer eller kundnummer om du är kund hos Lid sedan tidigare. 

I fältet Önskat aktiveringsdatum, ange det datum då du vill att ditt Internetabonnemang ska sättas igång. Normal leveranstid för aktivering är 

fem (5) arbetsdagar från avtalets ankomst.  

I fältet Lägenhetsnr, fyll i det lägenhetsnummer som skall anslutas till Lids LAN-tjänst. 

 

LÖPANDE AVGIFT 

Med löpande avgift menas den månadsavgift som du erlägger till Lid under avtalstiden. Den totala månadskostnaden är summan av 

grundavgiften och de val som du gör enligt nedanstående beskrivningar. Du kan när som helst under avtalstiden ändra dina val, varvid 

månadskostnaden omräknas. 

1. Välj hastighet. Här väljer du hastigheten på din LAN-anslutning. De effektiva hastigheterna kan variera beroende på den tillfälliga 

belastningen i nätet. Lid kan aldrig garantera högre hastigheter än vad Stadsnätets tekniska utrustning och aktuella driftsituation medger. 

Vid upplevda hastighetsproblem kan du alltid byta till en lägre hastighet i efterhand 

2. Välj betalningsintervall. Färre och större betalningar ger lägre månadskostnad. Tänk dock på att förskottsbetalningar inte återbetalas 

vid uppsägning. 

  

ENGÅNGSAVGIFT 

Engångsavgiften utgörs av en startavgift som du erlägger till Lid för själva leveransen.  

OPERATÖRSBYTE 

Kryssa i denna ruta för att byta från nuvarande stadsnätsoperatör till LidNet LAN. Detta ger Lid fullmakt att säga upp ditt befintliga 

Internetabonnemang så snart det går. Glöm inte att ange namnet på din nuvarande Internetoperatör.  
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