Bjärred 2011
Allmänna villkor Insat Net Internetabonnemang:
En förutsättning för att kunna teckna Internetabonnemang är att du är inkopplad på stadsnätet
som opereras av Insat Net i Bjärred och Habo Ljung. Du behöver nätverkskort i inkopplade
datorer.
När det gäller ansvar för utnyttjandet av Internetuppkopplingen t ex för den information som
överförs samt för de varor som erbjuds över Internet är du ensam ansvarig. Du är också
ansvarig för eventuella tillstånd för att sprida eller lagra information. Insat Net ansvarar ej för
den information som distribueras via anslutningen till extranätet och Internet och är inte
skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott eller utebliven
eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. Insat Net är inte heller
skadeståndsskyldig om någon behörig eller obehörig gör intrång i din eller någon annans
datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information.
Du får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att olägenhet uppstår för Insat Net eller någon
annan. Du förbinder dig att följa och upprätthålla tillämpliga lagar gällande personuppgifter
och avtalsrätt. Vid upprepade missbruk förbehåller Insat Net sig rätten att stänga av
Internetabonnemanget.
Insat Net administrerar Internetabonnemanget och faktureringen sker kvartalsvis i förskott.
Kostnaden framgår av beställd tjänst. Betalningstid på fakturor är 10 dagar.
I abonnemanget ingår lån av ett modem. Modemet skall hanteras varsamt och under inga
omständigheter får du göra åverkan på modemet. Om åverkan skett har Insat Net rätt att
debitera dig kostnaden för ett nytt modem.
I Internetabonnemanget ingår fri service fram till och med modemet. Din datorutrustning eller
annan utrustning efter modemet omfattas ej av Insat Nets serviceansvar. Avtalad kapacitet
maxkapaciteten framgår av beställd tjänst. Kapaciteten är inte avståndsberoende vilket
innebär att du för det mesta har den kapacitet som beskrivs i produktbeskruvningen förutsatt
att din egen datautrustning inte ger begränsningar.
Avtalstiden är 1 år från leveransdatum. Därefter är det tre månaders uppsägningstid.
I abonnemanget ingår 5 e-postadresser.

