
Välkommen att bli vår kund!
Om du, som våra andra nöjda kunder, vill känna dig trygg ute i den norrländska 
glesbygden inkl. den södra fjällvärden, så erbjuder vi dig att kostnadsfritt teckna ett 
abonnemang.

Inga inträdesavgifter eller bindningstider.

• Fyll i de gulmarkerade fälten i blanketten för abonnemangsavtal nedan.
   (Kan du inte göra det direkt i Acrobat Reader, så skriv ut det och fyll i
    fälten för hand.)

• Skriv ut blanketten i två (2) exemplar.

• Underteckna blanketterna med bläckpenna.

• Skicka ett (1) exemplar till oss.
   Behåll det andra exemplaret samt ”Allmänna villkor” som en egen kopia

Skicka till : 
                         Westél
                         Parkvägen 8
                         917 31 Dorotea        

Så fort blanketten kommit till oss så kontaktar vi dig för att höra hur du vill ha din 
radiotelefon levererad.

Om du vill snabba på förloppet så kan du skicka ansökan via e-post till: info@westel.se

OBS! Originalet måste alltid sändas till oss per post annars upphör abonnent att gälla.

Vid frågor ring: 0690-221 30
Välkommen till vårt system!



Abonnemangsavtal (WRT)

Ovanstående fysiska / juridiska person tecknar härmed abonnemang för  WRT (Westél 
RadioTelefon) med abonnemangsformer och antal enligt nedan. Förändringar av detta 
abonnemang skall göras skriftligt till Westél, varefter förändringen träder i kraft vid 
nästkommande kvartalsskifte. (15/1, 15/4, 15/7, 15/10).

Uppsägning av delar av, eller hela abonnemanget, skall göras skriftligt till Westél. 
Samtidigt skall den eller de WRT – apparater som skall tas ur drift omedelbart sändastill 
Westél för avprogrammering av Westél:s frekvenser och kundens ID – nummer. Endast 
när dessa villkor infriats avslutas den del, eller hela abonnemanget vid nästkommande 
kvartalsskifte.

Typ Månadskostnad ex. moms i 
kr. (SEK)

Månadskostnad ink. moms i kr. 
(SEK)

Antal

Guld 160:- 200:-

Röd 60:- 75:-

Larm enkel funktion 110:- 137:50

dubbel funktion 160:- 200:-

Namn och adressuppgifter får publiceras i Westél:s nummerkatalog
(Om detta fält saknar uppgifter tolkas detta som Ja)

Godkännande/Underskrift:
Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter och tagit del av, och accepterat, 
de allmänna villkoren för WRT - abonnemang.

Ort och Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Återförsäljare:

Westels anteckningar:

Westels 
Godkännande

Datum Namn Övrigt

Namn: Org/Personnummer:

Adress: Postnummer: Postadress:

Telefon: Kontaktperson: Radiotelefonnummer:

E-postadress:

* E-postfaktura innebär att kvartalsfakturorna kommer i PDF-format via e-post i stället för som pappersfakturor via vanlig post.

Avtalet upprättas i två (2) exemplar varav ett (1) 
behålles av abonnenten, och det andra sändes till:

Westél
Parkvägen 8
917 31 Dorotea          

Har avtalsblanketten inte inkommit till Westél 
senast 14 dagar efter det att anslutningen öppnats 
för trafik stängs anslutningen och avtalet sägs upp. 

Ja

Accepterar e-postfaktura*

Nej



Villkor
Allmänna villkor för abonnemang i Westél RadioTelefon (WRT)

Inledning
På de villkor som anges i detta avtal har abonnenten rätt att använda WRT–nätet för att överföra radio och telemeddelanden. På grund av WRT–nätets 
uppbyggnad kan viss utrustning och vissa tjänster inte användas överallt i nätet. Med WRT–nätet avses det radiotelefon – nät som Westél disponerar, 
och med radio och tele-meddelande signaler för ljud, text och data som får överföras via WRT–nätet. Överförs ett telemeddelande via ett telenät som 
en annan teleoperatör disponerar, gäller förutom villkoren i detta avtal, den andra teleoperatörens villkor i tillämpliga delar och i förekommande fall 
även bestämmelserna i den internationella telekonventionen. Abonnenten får inte utan medgivande från Westél göra några ingrepp i en WRT–apparat. 
De allmänna villkoren gäller om inte annat avtalats.
Anslutning
Westél tillhandahåller anslutning till WRT–nätet med en av Westél programmerad WRT–apparat. Anslutningen till WRT–nätet får inte utnyttjas på ett 
sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Westél eller någon annan.
Abonnemangsavtalet
Avtalet upprättas skriftligen mellan Westél och en abonnent som kan vara en fysisk eller juridisk person. Har avtal ingåtts muntligen skall abonnenten 
snarast bekräfta avtalet skriftligen på den avtalsblankett som Westél översänder. Westél får begära att abonnenten ställer säkerhet för avtalets 
fullgörande om det finns befogad anledning att anta att abonnenten inte kommer att betala sina WRT-räkningar i tid. Abonnenten skall ange den 
adress som WRT-räkningar och andra meddelanden skall skickas till. Har Westél skickat ett brev till denna adress, anses brevet ha kommit fram till 
abonnenten senast sju dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att brevet anlänt efter denna tidpunkt.
Överlåtelse
Abonnenten får överlåta avtalet om Westél medger detta. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. För överlåtelsen skall betalas ersättning 
till Westél utom i samband med dödsfall när den avlidnes abonnemang överlåts till någon som varaktigt sammanbott med den som avlidit. Den 
frånträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande abonnenten svarar 
solidariskt med den frånträdande abonnenten för förpliktelser som var möjliga att känna till och som uppkommit före denna tidpunkt.
Betalningsansvar
För anslutningen till och användningen av WRT–nätet, och för de radio och teletjänster som beställts för abonnemanget, är abonnenten skyldig att 
betala ersättning enligt vid var tid gällande prislista. Upplysningar om priser lämnas av Westél. Överstiger abonnentens skuld till Westél ett fastställt 
kreditbelopp är abonnenten skyldig att genast betala det överskjutande beloppet om Westél begär det. Har inte annat bestämts är kreditbeloppet 5 000 
kronor för andra än företagsabonnenter. Westél har rätt att ändra kreditbeloppet om det framgår som motiverat efter en kreditprövning. Abonnenten 
skall ersätta kostnader för bevakning och indrivning av Westéls fordran hos abonnenten eller annan som också är betalningsskyldig för denna fordran.
Betalning
Den ersättning som abonnenten skall betala till Westél anges på en WRT-faktura. WRT-fakturan omfattar normalt en bestämd tidsperiod. Westél har 
rätt att skicka en extra WRT-faktura när abonnentens skuld uppgår till mins 1/3 av kreditbeloppet. WRT–fakturan förfaller till betalning den dag som 
anges på fakturan. Förfallodagen infaller 30 dagar efter det att Westél avsänt räkningen om annan förfallodag inte överenskommits. WRT–fakturan 
skall betalas i svensk valuta till det bank- eller postgirokonto som anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på kontot. 
Betalas WRT–fakturan på annat sätt än med ett av Westél översänt inbetalningskort skall kundnummer och fakturanummer anges. Anges inte 
kundnummer anses betalningen fullgjord när Westél haft skälig tid att avräkna betalningen mot WRT–fakturan. Skälig tid är i regel inom en månad 
efter det att pengarna kommit in på kontot. Har inte betalningen fullgjorts senast på förfallodagen skickar Westél en skriftlig betalningspåminnelse. 
Abonnenten är skyldig att betala ersättning för betalningspåminnelsen enligt lag. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen till dess 
betalningen fullgjorts. Abonnenten skall så snart som möjligt meddela Westél om WRT–fakturan anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid, 
förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot WRT–fakturan. Skälig tid är i regel inom en månad efter WRT-faktura ns förfallodag. Har 
abonnenten i tid invänt mot WRT–fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Westél medge anstånd med betalningen av det tvistiga 
beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala. 
Felavhjälpning
I avtalen ingår att Westél under ordinarie arbetstid avhjälper fel i WRT–nätet. Har abonnenten anmält ett fel och visar det sig att felet beror på att 
felaktig eller främmande abonnentutrustning använts, är abonnenten skyldig att betala ersättning för felsökningen. 
Ansluten utrustning
Till WRT–nätet får bara anslutas sådan utrustning som har registrerats hos Post & Telestyrelsen och som dessutom godkänts av Westél.
Abonnenten skall på begäran ge Westél möjlighet att undersöka utrustning som anslutits till WRT–nätet om det finns befogad anledning för en 
undersökning på grund av störningar i WRT–nätet. Abonnenten är skyldig att omedelbart koppla ur utrustning som stör radio eller teletrafiken.
Abonnentuppgifter
Westél tilldelar WRT–apparaten ett abonnentnummer. Westél har rätt att ändra numret av tekniska eller driftmässiga skäl. Abonnenten skall 
informeras i god tid om sådan ändring. Westél får lämna ut namn, adress och abonnentnummer om abonnenten inte begärt att uppgifterna skall 
skyddas.
Stängning
Westél får stänga anslutningen om de handlingar som krävs för att öppna ett abonnemang inte inkommit till Westél senast inom 14 dagar.
Westél får stänga anslutningen om abonnenten inte inom angiven tid ställt begärd säkerhet.
Westél får stänga anslutningen om abonnenten underlåtit att på begäran genast betala det belopp som överstiger kreditbeloppet.
Westél får stänga anslutningen om utrustning anslutits i strid med Westéls bestämmelser.
Westél får stänga anslutningen om abonnenten trots tillsägelse inte kopplat ur utrustning som stör WRT–nätet.
Westél får stänga anslutningen om abonnenten trots påminnelse inte betalat WRT–fakturan inom angiven tid.
Westél får stänga anslutningen om Westél inte medges möjlighet att undersöka utrustning som anslutits till WRT – nätet.
Westél får stänga anslutningen om anslutningen används så att avsevärda olägenheter uppstår för Westél eller annan.
Abonnenten är skyldig att betala abonnemangspriset under den tid anslutningen är stängd till dess att avtalet upphör. Öppnas anslutningen åter för 
trafik är abonnenten skyldig att betala en ersättning. Rätt att stänga anslutningen föreligger inte om abonnentens försummelse är av ringa betydelse 
eller om Westél medgivit anstånd med betalningen.
Uppsägning
Westél har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid om anslutningen stängts för trafik med stöd an någon punkt under stängning. Har 
abonnenten sagt upp avtalet skriftligen stängs anslutningen i regel enligt abonnentens önskemål. Avtalet upphör vid påföljande kvartalsskifte under 
förutsättning att abonnentens WRT–apparat inkommit till Westél för avprogrammering före detta datum.
Ändring av villkor
Westél har rätt att ändra dessa villkor tre månader efter det att abonnenten skriftligen underrättats. Mindre omfattande ändringar av villkoren samt 
ändringar av abonnemangspris och samtalspris, får dock ske en månad efter det att ändringen meddelats via Westéls hemsida.
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