BKTV Privat

Beställningsblankett

Epost

Version 2020-05-25

Personnummer/Kundnr

Välj e-postadress
@mbox.bktv.se

Välj Lagringsutrymme
200MB

Årsavgift
20 kr

10GB

199 kr

LÖPANDE AVGIFT

Min årskostnad =



100 kr

Uppläggningsavgift
Jag tecknar samtidigt nytt Internetabonnemang

ENGÅNGSAVGIFT

kr
100 kr

-100 kr

kr
**

Min engångskostnad =

kr

**Fakturaavgift enligt Kundavtal kan tillkomma.

Anteckningar

Underskrift

Ort och Datum

Sign Lev

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

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 Kundavtal med 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.
Tjänsten
Med Tjänsten avses ett (1) stycken e-postkonto via Lev enligt de val som Kund har gjort på beställningsblanketten.
Tillämplighet
Denna blankett används för att beställa Privat E-postkonto hos Lev. Kund behöver ej ha något Internetabonnemang hos Lev för att kunna
beställa Tjänsten.
Allmänt
 E-postkontot ges under Levs domän. Observera att å, ä eller ö ej kan användas.
 Lev kan inte garantera att Kunds önskade e-postadress inte används av annan kund. Lev har i så fall rätten att lägga upp en alternativ adress,
vanligtvis med tillägg av en siffra eller en bokstav för att på så sätt skapa en unik e-postadress.
 Kund ansvarar för att det finns fritt lagringsutrymme på e-postkontot. Nya e-postmeddelanden, inkommande och utgående, kan inte sparas om
lagringsutrymmet överskrids.
 Kund erhåller inloggningsuppgifter i form av en användaridentitet och ett lösenord. Lev har av tekniska och driftsmässiga skäl rätt att ändra
dessa inloggningsuppgifter, vilket i så fall meddelas Kund skriftligen. Kund är ensamt ansvarig för att hantera och förvara
inloggningsuppgifterna på ett betryggande sätt.
 Levs e-postservrar är normalt utrustade med dubbla lagringsenheter (hårddiskar). Trots detta kan innehållet i Kunds e-postkonto komma att
försvinna helt eller delvis i samband med eventuella server-haverier. Det är således viktigt att Kund regelbundet gör backup av viktiga
meddelanden.
 Fakturering av e-postkontot sker årsvis i förskott. Eventuell fakturaavgift tillkommer.

Så här fyller du i blanketten!
1.

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

2.

På raden ”Välj E-postadress”, ange önskad e-postadress, exempelvis enligt formen fornamn.efternamn@mbox....

3.

Välj hur stort lagringsutrymme du önskar ha för ditt konto och fyll i detta i rutan ”Min årskostnad”.

4.

Fyll i eventuell engångskostnad i rutan ”Min engångskostnad”. Denna avgift utgår ej om du samtidigt tecknar ett nytt Internetabonnemang.
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