PUSTA UT EFTER
SOMMAREN.
Efter den varmaste sommaren på år och
dag fyller vi på med höstens och vinterns
hetaste erbjudanden inom bredband,
TV och telefoni.
Hos oss finns det alltid ett stort antal leverantörer att
välja bland. Denna konkurrens ger dig bättre priser och
bättre tjänster. Alla vill ju ha dig som kund! Kolla våra
leverantörers erbjudanden, men vänta inte för länge.
Senast 31 december behöver vi höra av dig.
Enklaste sättet är att göra en intresseanmälan på
openuniverse.se/host. Där får du en bra överblick och
kan jämföra priser. Det går också bra att använda
svarskortet.

TRE SNABBA VÄGAR
TILL OSS.

1.

 å in på sidan openuniverse.se/host
G
så ser du tydligt erbjudanden och priser.
Det är enkelt att klicka sig fram till den
leverantör du är intresserad av.

2.	Om du vill ha hjälp att välja, ring oss på
0770-82 55 55 eller SMS:a
ERBJUDANDE till 72660.

3.	Du kan också kontakta leverantören direkt.
Kom då ihåg att ange koden 91218OU.

KOLL A IN VÅ RA
ERBJUDANDEN
PÅ BA KSIDAN!

ERBJUDANDEN
SOM VÄRMER OCH GÖR
ALLA GLADA.
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Kolla våra leverantörers erbjudanden, men
vänta inte för länge med att höra av dig. Senast
31 december behöver vi din intresseanmälan.
Enklast är att gå in på openuniverse.se/host
så får du en bra överblick och kan jämföra priser.
Vill du hellre använda svarskortet så går det
förstås också bra.
Välkommen till A3 med halva priset i 8 månader, 0 kr
startavgift och gratis ID-skydd! A3 erbjuder dig trygghet,
personlighet & pålitlighet - sånt som skapar livskvalitet i
en digital värld.
0770-910 000 | a3.se

Få 3 månaders helt gratis surf i valfri hastighet med
Aardnet, Sveriges nyaste uppstickare inom fiber samt
expert på IP-telefoni!
040-24 61 00 | aardnet.se

010-510 00 00 | bahnhof.se

SVARSKORT

90 222 | comhem.se

BREDBAND PÅ DALMÅL! Välj Daladatorer – Surfa fritt och
snabbt med bredband på dalmål i 6 månader och betala
bara för 3! I våra prisvärda Internettjänster ingår personlig
service av högsta kvalitet! (Enbart valbar i dalanäten.)
0250-57 41 20 | daladatorer.se

Mest nöjda kunder 2018!
Halva priset i 7 månader! (Spara upp till 2940 kr!)



När du köper T V Silver med Bredband 100/10 så bjuder vi
på de första tre månaderna! Därefter 499 kr i 21 månader.
24 månader bindningstid. Startavgift 99 kr.

Ownit har vunnit pris för Sveriges nöjdaste kunder enligt
Svenskt Kvalitets-index, för fjärde året i rad. Testa Ownit
och upplev skillnaden, endast 99 kr/mån i 6 månader.
08-525 07 300 | ownit.se

Boxer är det enkla, hjälpsamma och flexibla valet
– oavsett vilken tjänst du behöver. Anpassa ditt utbud
av bredband, T V & play efter just dina behov. Dessutom
slipper du startavgifter!

Äntligen! Telenor och Bredbandsbolaget blir ett. Vi firar
med 12 månaders rabatt på Sveriges mest flexibla
bredband och Tv-paket. Ingen frakt, startavgift eller
bindningstid!

90 111 | boxer.se

020-222 222 | telenor.se

5 månader gratis och fri startavgift! Helt utan bindningstid.
Vad är viktigast för dig – bra pris, snabb uppkoppling eller
god service? Varför välja, säger vi. Välkommen till
leverantören som lyssnar.

Utmärkta och billiga bredband med prisgaranti ger nöjda
kunder. Prova själv; gratis i 4 månader, utan startavgift och
bindningstid! Kan det bli bättre än såhär? Välkommen till
Universal Telecom.

0770-811 000 | bredband2.com

0771-85 00 00 | www.universal.se

J A, JAG VILL TA DEL AV ERA
HETASTE ERBJUDANDEN.

	Men jag har några frågor och
vill att ni kontaktar mig.
Ring mig på telefon
Mellan kl

och kl

E-post 		
Namn 		
Alla priser och tjänster gäller t o m den 31 december 2018. Ange kampanjkod
91218OU vid beställning. Erbjudandena gäller för nya kunder i det öppna nätet.

TELENOR SVERIGE AB
C/O OPEN UNIVERSE

SVARSPOST
20636515
802 08 GÄVLE

