Udmeldelse - Opsigelse
Medlemskabet af GramBynet er en følge af, og en betingelse for, at aftage produkter der tilbydes til
foreningens medlemmer, herunder Tv-abonnement og eller bredbånds abonnement fra GramBynet, med de vilkår der følger abonnementerne. Når der ikke længere aftages abonnementer fra
foreningen, ophører medlemskabet ved udløbet af det sidst ophørende abonnement.
Et abonnement - tv- og eller bredbånd - kan opsiges af hver af parterne med 1 måneds skriftligt
varsel til udgangen af en måned. Abonnementet kan dog tidligst opsiges af et medlem efter 5 måneders varighed fra oprettelsestidspunktet.

Opsigelsen vedrører:
Opsigelse af tv-abonnement
Opsigelse af bredbåndsabonnement – HUSK at aflevere det udleverede modem
Skipperkobbel 22, 6510 Gram

Kontaktoplysninger:
(Alle felter skal udfyldes)

Navn
Adresse
Postnr.

By

Mailadresse
Telefon / mobil nr.
Abonnement nr.
Opsigelsen ønskes at have virkning fra dato

Dato

Underskrift:

Bestyrelsen er naturligvis ærgerlige, og kede af det, hvis et medlem af GramBynet ønsker at melde sig ud. Vi er nemlig
overbeviste om, at vi har det bedste, og samlet set billigste tilbud.
Hvis du melder dig ud på grund af prisen, er det vores erfaring, at der hos konkurrenterne kan være mange skjulte
faldgruber. F.eks. voldsom nedsat pris de første 6 måneder, skjulte månedlige betalingsgebyrer m.m. Vores opfordring
er derfor, at du nøje undersøger dette inden du beslutter dig.
Vi minder om, at du som medlem af GramBynet har medindflydelse, og vi skal IKKE generere et overskud til aktionærer
eller drift af anden virksomhed.
Hvis du senere fortryder din udmeldelse, og ønsker at komme tilbage og blive medlem af GramBynet igen, skal du være
rigtig velkommen. Vi er til for medlemmerne
Vi ønsker hele tiden at blive bedre, og udvikle vore produkter, så derfor kontakter vi dig, for at høre dine bevæggrunde
for udmeldelsen, og for at høre hvad vi eventuelt skal gøre bedre, eller ændre, til fælles glæde for medlemmerne.
Udmeldelsen udfyldes, printes, underskrives og mailes til mail@grambynet.dk, alternativt sendes til Skipperkobbel 22, 6510 Gram
GramBYNET er tilsluttet Forenede Danske Antenneanlæg og partner i ASOM-Net

