IT-Lauget Parknet

Tilmelding til Parknet

Baldersgade 12
2200 København N
Telefon nr. 3690 6000
support@parknet.dk

Bemærk: Det anbefales at du benytter vores online tilmelding på vores
website på http://parknet.dk . Det er både billigere og hurtigere!

Abonnentoplysninger
Fornavn:

Efternavn:

Adresse:

Postnr. & By:

Mobil:

Telefon fastnet:

E‐mail adresse:

Evt. Parknet
medlemsnummer:

Se alle abonnementspriser og telefontakster på Parknets website: http://parknet.dk
Internet abonnement
Jeg tilmelder mig
Parknet Internet:

@parkmail.dk

Jeg ønsker at få oprettet en mailadresse:

Der tages forbehold for, at den ønskede mailadresse allerede kan være optaget. Der kan oprettes flere mailadresser ved
henvendelse til mailsupport@parknet.dk.

Telefon abonnement

Jeg tilmelder mig Parknet Telefoni jvf. de enhver tid gældende prislister og abonnementsbetingelser. Se
http://parknet.dk . Jeg godkender prisen for oprettelse af telefoni, ifølge opslag vedrørende specifikt min ejendom på
Parknets online tilmelding via http://parknet.dk

Jeg ønsker et nyt
telefonnummer:
Jeg ønsker at flytte mit
nuværende telefonnummer
til Parknet:

HUSK at udfylde fuldmagtformular og vedlægge den! Kan hentes
på http://parknet.dk/formular/ eller bestilles ved at skrive eller
ringe til Parknet.

Jeg ønsker Flatrate
telefoni:

Ubegrænset taletid til almindelige danske fastnettelefonnumre
og 60 forskellige lande. Se listen på vores website.

Hemmeligholdelse af informationer til oplysningstjenester. Der kan kun vælges et af følgende:
(Pt. leverer vi til følgende: 118‐Online, 118‐oplysningen, krak.dk & eniro.dk)

Hemmeligt nummer:

Hemmelig adresse:

Navn & adresse oplyses

Navn & nummer oplyses

Helt udeladt:
Intet oplyses

Nummervisning, når du ringer til andre (du kan også selv ændre dette senere)
Mit nummer skal vises:

Mit nummer
skal skjules:

Sammen med oprettelsen opkræves der 200 kr i forudbetalt taletid. Beløbet kan forhøjes ved henvendelse til
mailsupport@parknet.dk.
Telefonsamtaler opkræves hver måned på regningen sammen med abonnementet.

TV  Jeg ønsker at tilmelde mig til følgende TVpakke
Husk, at du selv skal opsige et evt. nuværende abonnement, således du ikke betaler to abonnementer samtidig.

Lille pakke:

Stor pakke:

Mellem pakke:

Super pakke:

Sidst opdateret: 25/05/10, kl. 15:17

Evt. startmåned:
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IT-Lauget Parknet
Baldersgade 12
2200 København N
Telefon nr. 3690 6000
support@parknet.dk

TV – tilvalgspakker
Der skal minimum abonneres på lille‐tv‐pakke. Ud over prisen på den almindelig tv‐pakke, skal tilføjes prisen for de
valgte tilvalgspakker. Se priser på vores website. Tilvalgspakker er kodet med Conax kryptering og kræver enten
Parknets eksterne DVB‐C tuner eller Parknets CAM modul til fladskærm. Informationer vedr. salg af disse enheder, kan
du finde på vores website.

Albansk

Latinsk

Arabisk

Pakistansk

Balkan

Polsk

Indisk

Thailandsk

Kurdisk

Tyrkisk

Betalingsservice (PBS)
Du bedes tilmelde dig PBS her. Det er vigtigt at fornavn, efternavn m.v. passer sammen med bankkontoen. Hvis der er
fejl i dette skal du selv sørge for at tilmelde dig betalingsservice via din bank. Hvis du ikke udfylder nedenstående
accepterer du hermed at der opkræves et gebyr pr. opkrævning der udsendes.

Reg. nr.

Konto nr. (10 cifre)

CPR eller CVR nr.
Der opkræves normalt forud for 3 måneder af gangen. Visse foreninger kan have andre aftaler. Husk, at du selv skal
betale indbetalingskort på normal vis, indtil betalingen fremgår af din betalingsoversigt.

Underskrift
Undertegnede bekræfter hermed min bestilling af services fra Parknet, og tilmelding til
betalingsservice, samt at jeg er blevet informeret om kontraktens indhold herunder
abonnementsbetingelser og priser.
Dato:

Underskrift:
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