
 

Bålsta Kabel TV AB - Verkstadsvägen 4 - 746 40 Bålsta - Tel 0171-14 81 48 - Fax 0171-55 680 - Orgnr  556293-9362 

BKTV Privat  
  

Internet Kabelmodem Version 2018-11-15 

Beställningsblankett 

Personnummer/Kundnr Kampanjkod  Önskat Aktiveringsdatum    

Anslutningsadress PostNr Ort Lägenhetsnr (FastÄg/Skatteverk) 

Ort  och Datum Sign BKTV Underskrift 

Anteckningar 

ENGÅNGSAVGIFTER 
 
 

 Nyteckning Startavgift 495 kr    
       

 Flytt inom Levs nät Flyttavgift 250 kr    
       

 Omteckning/Hastighetsändring Startavgift 0 kr    
       

 Jag binder mig i 24 månader och slipper engångsavgifter  
       

 Jag köper nytt kabelmodem DOCSIS 3.0 
 

595 kr 
   

 

Krävs för hastigheter från 10 Mbit/s och uppåt. 
     

       

 Jag har inget Multimedia-uttag (3-hål-i-väggen, eventuella installationskostnader [material+arbete] tillkommer) 
       
    

ENGÅNGSAVGIFTER Min engångskostnad=  kr 
    

LÖPANDE AVGIFT 
 

Välj Hastighet   (KabelTV utbud AnalogTV Bas krävs för att nyttja tjänsten) 

Kabelmodem 1 st Publik adress  Mer information på baksidan 

         

 0.25 Mbit/s (0.25/0.25) 69 kr     
       

 5 Mbit/s (3-5/0.5-1) 259 kr     
       

 10 Mbit/s (5-10/0.5-1) 299 kr   
       

 20 Mbit/s (10-20/2-5) 349 kr   
       

 30 Mbit/s (20-30/2-5) 399 kr   
     

För att ta del av nedanstående priser krävs det att du som kund har tecknat ett avtal med BkTV om fiberanslutning 
      

 10 Mbit/s (5-10/0.5-1) 259 kr   
      

 30 Mbit/s (20-30/2-5) 299 kr   
      

 100 Mbit/s * (30-100/3-10) 329 kr   
      

 200 Mbit/s * (100-200/3-10) 399 kr   
 * Fungerar endast i vissa delar av BkTVs kabel-TV nät. Kontakta kundtjänst om hastigheten är möjlig att leverera till din adress.  
       

      kr 
       

       

Välj Betalningsintervall 
       

 Månadsvis  +20 kr     
       

 Kvartalsvis  0 kr     
       

 Årsvis  -20 kr Tillkommer/avgår +/-  kr 

       
    

LÖPANDE AVGIFT Min månadskostnad= 
** 

kr 
    

    **Fakturaavgift enligt Kundavtal kan tillkomma 
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Avtalsvillkor 
 
Avtalspartner 
Bålsta Kabel TVAB 556293-9362 i avtalet benämns Lev och undertecknande privatperson i avtalet benämns Kund. 

Länk till Bålsta KabelTVs webbsida är www.bktv.se. 

Giltighet 

För att kunna teckna detta tjänsteavtal (beställa) krävs att Kund tecknar/har tecknat Privat Kundavta hos Lev, vilket utgör ett ramavtal till Levs övriga  

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

 

Uppsägningstid 

Uppsägningstiden är en (1) månad om inget bindande avtal ingåtts. Uppsägning skall vara skriftlig. 

 

Leveranstid 

Leverans sker normalt inom 10 arbetsdagar från det att Lev mottagit beställning, förutsatt att ett av Lev driftsatt nät fram till Kunds önskade leveransadress finns. 

Tjänsten 

Med Tjänsten avses ett (1) Lev kabelmodem-abonnemang enligt de val som Kund har gjort på beställningsblanketten.  

Tillämplighet 

Denna blankett används för att beställa Internetabonnemang kabelmodem via Levs eget nät, under förutsättning att Kund bor i en fastighet som är ansluten till 

Levs nät och att bostaden är utrustad med ett av Lev monterat datauttag. För att nyttja tjänsten krävs det också att Kund har ett AnalogTV Bas abonnemang från 

Lev. 

 

Modem 

För att nyttja tjänsten krävs det att Kund har ett kabelmodem. Kabelmodemet lånas ut av Lev. Vad avslutat abonnemang skall modemet återlämnas till Lev. Om 

inte detta görs debiteras en avgift om 995 kr. 

 

Så här fyller du i blanketten! 

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

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

I fältet Önskat aktiveringsdatum, ange det datum du vill att ditt abonnemang ska aktiveras.  

I fältet Leveransadress, om tjänsten ska levereras till annan adress än den som är angiven på kundavtalet. Annars lämna fältet tomt.  

 

ENGÅNGSAVGIFT 

Engångsavgiften är den totala kostnad som du erlägger till Lev för själva leveransen.  

Kryssa i rutan ”Nyteckning” om du ska teckna ett nytt abonnemang. Startavgift på 495 kr utgår 

Kryssa i rutan ”Flytt” om du vill flytta ditt abonnemang till en annan adress som är ansluten inom Levs nät. Flyttavgit på 250kr utgår.  

Kryssa i rutan ”Omteckning / hastighetsändring om du vill teckna om ditt avtal till ett nyare, ändra hastigheten på ditt abonnemang eller ändra  

betalningsintervall.  

Kryssa i rutan ”Jag binder mig i 24-månader och slipper engångsavgiften” om du har möjlighet att binda dig i 24-månader.  

Tänk på att du normalt inte kan bryta avtalet under bindningstiden. 

Kryssa i rutan ”Jag har inget Multimedia-uttag” om fastigheten är ansluten till Levs kabelTvnät men just din bostad saknar uttag. 

Kan du av någon anledning inte få uttag installerat kommer du att meddelas om detta. 

 

LÖPANDE AVGIFT 

Med löpande avgift menas den månadsavgift som du erlägger till Lev under avtalstiden. Den totala månadskostnaden är summan av 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 kabelmodem-anslutning. De effektiva hastigheterna kan variera beroende på den tillfälliga belastningen i  

nätet. Adresstyp; En publik IP-adress ger bättre åtkomst för vissa typer av tjänster, men ökar också sårbarheten utifrån. 

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

uppsägning, oavsett val av bindningstid. 

  

 


