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Jag har skrivit till dig ett flertal gånger utan att få svar. Då du har ensidigt brutit
det avtal du ingått med mig genom att stänga ner min internet-anslutning kräver jag att
du omedelbart svarar mig.
Ditt agerande att bryta mot ett ingånget avtal utan motivering och vägra föra en dialog
är oacceptabelt och mycket oprofessionellt.

Jag har inte brutit mot de avtal jag ingått med er eller Södra Kinds Fiber ekonomisk
förening, du har brutit mot avtalet genom att stänga av min anslutning. Jag har givit
dig gott om tid att svara med dokumentation om hur du juridiskt motiverar ditt
handlande.

Om du inte omedelbart hanterar denna fråga blir jag tvingad att söka skadeståndsanspråk
vid Växjö tingsrätt. Det faktum att jag bor utomlands är för mig inget hinder men
innebär givetvis att jag i enlighet med rättegångsbalkens regler för om förenklade
tvistemål även kommer yrka på ersättning för resekostnader mellan San Francisco och
Växjö.

Jag noterar att ni förändrat de allmänna avtalsvillkoren per den 4:e februari, det är
efter jag ingått avtal med er och efter ni ensidigt stängt ned min anslutning, därmed
är dessa förändringar inte relevanta i denna tvist. Vidare finns det inget stöd inom
svensk rätt att hänvisa ert agerande till sekretessbelagda avtal med tredje part.

Om ditt primära syfte är att försöka hindra mig från att publicera information om
Netatonce undermåliga säkerhet i abonnentutrustningen är ditt agerande klart
kontraproduktivt. Då jag bor utomlands har jag inte haft tillgång till utrustningen som
är placerad i min fastighet i Svenljunga kommun, jag har därför fått ut källkod och
firmware från tillverkaren Inteno som jag kört på min persondator under emulering. En
stämningsansökan är offentlig handling och kommer innehålla full dokumentation om hur
man med debugger och disassemblator får fram de existerande sårbarheterna och
krypteringsnycklar, jag kommer även inkludera källkod till den programvara jag skrivit
för att automatisera dessa steg.

Jag kräver att du som VD och firmatecknare för Netatonce Sverige AB omedelbart hanterar
denna fråga och slutar gömma dig bakom kundtjänst då det är en fråga du är personligen
ansvarig för. Jag har gjort en kreditupplysning på dig vilket du bör få brev om de
närmaste dagarna.

Mvh
Daniel Vindevåg
Tel +1-415-638-7932
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