Bestilling

































Forening/afd.:

Det er nemt at bestille. Vælg selv, om du vil indsende listen
eller ringe med det samme.
eller

1

Ring

2

7011 5030

og bestil på

man-tors kl. 7.30-17.00

Når du ringer ind,
hjælper vi dig
med bestillingen
i telefonen.

fredag

kl. 7.30-16.00

Vi klarer også spørgsmål og ønsker til ekstra tvkanaler og ekstra tjenester til telefoni og internet.

Waoo! Kabel-tv
















Stor Underholdningspakke
Totaloplevelsen med sport,
film og underholdning














Alle priser oplyst er pr. måned inkl. moms med mindre andet angives.

Mbit/s












































Populære tilvalg

Basis – til surf på nettet,
netbank og mail

Trådløst internet
Kom på nettet i hele boligen uden kabler

Den populære – hent og send
store filer hurtigere

40/40 Mbit/s

All-rounder – løsningen, hvis
I er flere online på samme tid

60/60 Mbit/s

Ekstra fart – høj hastighed til alle
opgaver på nettet og ingen ventetid

90/90 Mbit/s

Den ultimative – når kun det
bedste og hurtigste er godt nok

Bullguard
sikkerhedspakke
Undgå virus og spam-mails på op til
5 pc’er + 5 GB online backup












Trådløs router (køb!)
CISCO Linksys EA2700
Så får du det maksimale ud af nettet








– du skal vælge Waoo! Internet for at kunne få telefoni.

Populære tilvalg
Telefonsvarer









Fri fastnet
til fastnet

Vis nummer

Ubegrænset telefoni
til fastnet i Danmark,
ekskl. service- og
betalingsnumre

Viderestilling

Trådløs telefon (køb!)







Nummerflytning





(engangsbeløb!)

Forstyr ikke



Siemens

Betal kun for forbrug




– du får hastighedsgaranti uanset hvilken forbindelse, du vælger.

Gratis fastnet
abonnement





TV boks med HD optager
Optag tv, Start forfra, TV on Demand,
Lej Film og mere.

30/30 Mbit/s

Waoo! Telefoni


HUSK
at udfylde dine oplysninger på bagsiden også!

TV boks
Start forfra, TV on Demand,
Lej Film og mere.

Underholdningspakke

Waoo! Internet

Hvis du allerede ved, hvad du vil have, kan du også
vælge at udfylde bestillingslisten og sende til os i
svarkuverten. Portoen er naturligvis betalt.

Populære tilvalg

Grundpakke

Standardpakken med flere
Viasat-kanaler


og indsend i svarkuverten

– vælg én af de tre gode tv-pakker via fiber,
og få de skarpeste billeder på dit tv.

Alle de nordiske favoritter


Udfyld bestillingen









Skjult nummer
Hemmeligt nr.













HUSK at udfylde dine kontaktoplysninger på bagsiden





Udfyld med blokbogstaver

Kundeoplysninger – alle felter SKAL udfyldes
Navn:
Adresse:
Postnr. og By:
Telefonnummer i dagtimerne:
E-mail:
Ja tak, SE må gerne kontakte mig med
nyheder og gode tilbud pr. telefon.

Ja tak, jeg vil gerne modtage SE’s nyhedsbrev med
gode tilbud, konkurrencer og produktnyheder på e-mail.

Hjælp til kabling
Ja tak, jeg ønsker at bestille hjælp til kabling i min bolig:








Nyt antennestik



max. 35 meter kabelforbrug fra fiberboksen








Internet-kabel



til tv-boks eller trådløs router, max. 35 meter kabelforbrug fra fiberboksen
Antal værelser:

Nummerflytning – udfyldes kun, hvis du ønsker telefoni.
Ja tak, jeg ønsker at flytte nedenstående fastnetnummer fra mit nuværende teleselskab* (pris: 299,-)
Fastnet telefonnummer:
Teleselskab:
* Nummerflytning tager normalt 4-6 uger efter etablering af fibersignal i boligen, afhængigt af hvor lang tids
binding og opsigelsesfrist du har hos dit nuværende selskab.

Dato:

Underskrift:

Send
din bestilling
i den vedlagte
svarkuvert.
Portoen er betalt!
Produkterne må ikke, hverken helt eller delvist, anvendes erhvervsmæssigt.
Vi tager forbehold for fejl samt kanal- og prisændringer.
Vi henviser i øvrigt til vores generelle salgsbetingelser på se.dk

