
 
 

 

 

  

 

 

 

Sida 1 (1)  

Uppsägning 
av webbhotell och domännamn 

Adress 
Forss Webservice AB 
Videvägen 15 
641 49 Katrineholm 
Företagets säte 
Katrineholm 

Telefon 
0150-66 26 00 
Fax 
0150-66 26 51 
Orgnr 
556828-1553 

 

Internet 
http://www.forss.se 
E-post 
info@forss.se 
Momsreg.nr 
SE556828155301 

 
BankGiro 
5091-9075 
  
 
 
Innehar F-skattebevis 

 
Denna blankett används för att säga upp webbhotell- och domännamnstjänster. 
 
Företags-/Organisationsnamn 

 
Person-/Organisationsnummer 

 
Namn/Kontaktperson 

 
Telefonnr 

 
Adress 

 
Faxnr 

 
Postnr och ort 

 
E-postadress (uppsägningsbekräftelse skickas hit) 

 

 
Kundnummer hos Forss Webservice AB 
 
 
Uppsägning av tjänster 

☐ Webbhotellpaket (drift av hemsida och e-post) 

☐ Domännamn (domännamn måste specificeras nedan) 
 
 
 
 
Urkoppling av tjänst 
Välj när du vill att tjänsten ska upphöra att gälla. Markera endast ett av alternativen. 

☐ Med omedelbar verkan – Stängning av abonnemanget kan ske direkt 

☐ När den sista avtalsperioden tar slut 
Avslutas efter att den senast debiterade perioden tar slut, under förutsättning att detta är den sista 
perioden i avtalet. I annat fall skickas slutfaktura för kvarvarande avtalsperiod. 
 
Om kunden flyttar domännamnet under den tid som kvarstår av perioden ges Forss Webservice 
AB rätt att stänga ned kontot och radera materialet från servrarna. 
Detta ska dock ske tidigast tre dygn efter att domännamnet pekats om (fått nya DNS-servrar). 
Om detta inte önskas ska det särskilt anges i uppsägningen. 

 
Underskrift 
Kund säger härmed upp tjänster enligt ovan. Uppsägning skall göras i enlighet med gällande avtalsvillkor från 
Forss Webservice AB. Dessa finns på http://www.forss.se/villkor 
 
Undertecknad försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta och accepterar gällande avtalsvillkor. För avtal, där 
kunden är en juridisk person, ansvarar undertecknad för avtalet intill dess den juridiska personen godkänt avtalet. 
 
Ort och datum 

 
Underskrift behörig(a) firmatecknare 

 
Namnförtydligande 

 

 

Skicka in underskriven blankett via e-post (PDF) el ler brev till Forss Webservice AB 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

Kundundersökning 
i samband med uppsägning 

Adress 
Forss Webservice AB 
Videvägen 15 
641 49 Katrineholm 
Företagets säte 
Katrineholm 

Telefon 
0150-66 26 00 
Fax 
0150-66 26 51 
Orgnr 
556828-1553 

 

Internet 
http://www.forss.se 
E-post 
info@forss.se 
Momsreg.nr 
SE556828155301 

 
BankGiro 
5091-9075 
  
 
 
Innehar F-skattebevis 

 
I vår ständiga strävan att förbättra våra tjänster och vår service gentemot våra kunder, 
skulle vi uppskatta att höra dina synpunkter på våra tjänster och oss som leverantör. 
 
Bifoga gärna en ifylld kundundersökning i samband med att du skickar in din uppsägning. 
 
Namn/Företagsnamn 

 
E-postadress 

 
 
Kundnummer hos Forss Webservice AB 
 
 
Markera de tjänster du använder eller har använt fr ån Forss Webservice AB 

☐ Webbhotell & e-post ☐ Webbproduktion ☐ Bredband 

☐ Serverhotell ☐ Publiceringsverktyg ☐ Antivirus 

☐ Hosted Exchange ☐ Online Backup ☐ Andra tjänster 
 
 
Din upplevelse av tjänsternas funktion, tillförlitl ighet och kvalitet  

☐ Utmärkt      ☐ Mycket bra      ☐ Bra      ☐ OK      ☐ Dålig 
 
 
Din generella upplevelse av Forss Webservice AB som  leverantör 

☐ Utmärkt      ☐ Mycket bra      ☐ Bra      ☐ OK      ☐ Dålig 
 
 
Kommer du att rekommendera Forss som leverantör til l en vän eller kollega? 

☐ Mycket troligt          ☐ Troligt          ☐ Vet ej          ☐ Aldrig 
 
 
Vad tycker du att vi bör förbättra med våra tjänste r och vår service till dig som kund? 
 

 
Vi är mycket tacksamma för att du väljer att ge oss feedback som kan hjälpa oss att bli ännu bättre. 

 

 

Skicka in dina svar via e-post (PDF) eller brev til l Forss Webservice AB 
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