Uppsägning/nedgradering
av abonnemang hos Loopia AB
Uppsägning av webbhotellsabonnemang hos Loopia AB.

Denna blankett används för uppsägning/nedgradring av webbhotell eller LoopiaDNS hos Loopia AB (Loopia). Uppsägningen kan skickas in via
e-post,
fax blankett
eller post till
Loopia. Vid
kvarstår
eventuella skulder enligt gällande
villkor.
Denna
används
föruppsägning
uppsägning
av webbhotellsabonnemang
hos
Loopia AB (Loopia). Uppsägningen kan

faxas eller postas till Loopia. Vid uppsägning kvarstår eventuella skulder enligt gällande villkor.

OBS! Samtliga uppgifter behöver vara ifyllda för att uppsägningen ska kunna behandlas. Är uppsägningen inte komplett ifylld
kommer den inte hanteras.

OBS: Samtliga uppgifter behöver vara ifyllda för att uppsägningen ska kunna behandlas. Är uppsägningen inte
komplett ifylld kommer den inte hanteras.

Alternativ för uppsägning/nedgradering (kryssa för ETT alternativ)

☐

Alternativ för uppsägning (kryssa för ett alternativ):
Avsluta abonemmanget och sluta att förnya samtliga domännamn
Samltiga domännamn och all data kopplad till kontot tas bort.

Uppsägningen gäller endast webbhotellsabonnemang.

...eller nedgradera kontot till:

☐ Uppsägningen gäller webbhotellsabonnemanget och samtliga domännamn.
Förklaring: Om uppsägningen endast gäller webbhotellsabonnemanget så kommer samtliga domännamn att
till vår kostnadsfria DNS-tjänst LoopiaDNS. Mer information om LoopiaDNS finns på
☐kopplas
www.loopia.se/loopiadns/. Om uppsägningen gäller webbhotellsabonnemanget och samtliga domännamn
LoopiaDNS
Alla filer, databaser och annan data kopplad till webbhotellskontot kommer att tas bort. Domännamn fortsätter att förnyas.

LoopiaDomän (endast parkering av domännamn)
DNS-inställningar samt alla evenutella filer, databaser och annan data kopplad till eventuellt webbhotellskonto kommer att tas bort.
kommer
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men parkeras
om ej andra namnservrar än Loopias används.

Mer
information om LoopiaDNS
och LoopiaDomän
finnsett
på www.loopia.se/loopiadns.
Uppsägningen
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alternativ):

Uppsägningen/nedgraderingen
gäller (kryssa förslut.
ETT alternativ)
Uppsägningen gäller efter abonnemangsperiodens

☐ Uppsägningen gäller med omedelbar verkan.
☐Förklaring: Om abonnemanget avslutas efter abonnemangsperiodens slut kommer abonnemanget att vara
Uppsägningen/nedgraderingen gäller efter abonnemangsperiodens slut.
Uppsägningen/ nedgraderingen gäller med omedelbar verkan.
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Eventuell orsak till uppsägningen:…………………………………………………………………………………………….

Eventuell orsak till uppsägningen:.........................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Kunduppgifter:

* obligatorisk uppgift

Kundnummer*

Domännamn*

Företag

Organisations- eller personnummer *

Kontaktperson*
Adress
Postadress
Telefon

Fax

Mobil

OrtOrt
ochoch
datum:
..........................................................................................................................................................................................................................................
datum:………………………………………………………………………………………………………………….
Underskrift av firma- eller abonnemangstecknare:* . .......................................................................................................................................................................

Underskrift av firma- eller abonnemangstecknare:* ……………………………………………………………………….

För att vi skall kunna hantera uppsägningen behöver du ange ditt kundnummer på uppsägningsblanketten. Kundnumret finns på abonnemangsFör att vi och
skall
kunna hantera
uppsägningen
behöver man ange sitt kundnummer på uppsägningsblanketten.
bekräftelsen
i sidhuvudet
inne i Loopia
Kundzon.
Kundnumret
finns
på
abonnemangsbekräftelsen
och
Loopiawww.loopia.se/loggain/losenord
Kundzon under alternativet "Inställningar" och
Har du glömt bort ditt lösenord kan du få ett nytt utskickat genom
atti besöka:

"Användarinformation". Det är även möjligt att få användarinformationen utskickad på nytt genom följande sida:

Vid
uppsägning av abonnemang skickar Loopia ut en bekräftelse via e-post till abonnemangsinnehavaren så snart uppsägningen godkänts av
http://www.loopia.se/loggain/losenord/
Loopia. Uteblir en bekräftelse från Loopia inom 2-3 arbetsdagar, tag då kontakt med oss.

Vid uppsägning av abonnemang skickar Loopia ut en skriftlig bekräftelse till abonnemangsinnehavaren så snart
uppsägningen godkänts av Loopia. Uteblir en bekräftelse från Loopia inom 2-3 arbetsdagar, tag då kontakt med
oss.

Loopia AB
Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås

Loopia AB
Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås

E-post: info@loopia.se
Tel: 021-12 82 22
Fax: 021-12 82 33

Hemsida: www.loopia.se
Org.nr: 556633-9304

