HYLLA HÖSTEN
MED EN RIKTIGT BRA
UPPKOPPLING.
Hur? Med en riktigt bra uppkoppling som gör att
bredbandet räcker för hela familjens surf- och
streamingbehov. Hösten är ju också en period när
många nya TV-serier och program har premiär.
Du kanske har någon favorit du ser fram emot?
Ha en skön höst!

TRE SNABBA VÄGAR
TILL OSS.

1.

 å in på openuniverse.se/höst så ser du
G
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 är det bara att
ringa oss på 0770-82 55 55 eller SMS:a
ERBJUDANDE till 72660.

3.	Du kan också kontakta leverantören direkt.
Kom ihåg att ange koden 912190U.

KOLL A IN VÅ RA
ERBJUDANDEN
PÅ BA KSIDAN!

BREDBAND, TV OCH TELEFONI
TILL HÖSTENS BÄSTA PRISER.
VILKET ERBJUDANDE PASSAR
DIG BÄST?
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91219OU

Våra leverantörer har försökt att överträffa varandra när det gäller
att pressa sina priser och sätta ihop riktigt attraktiva erbjudanden.
Eftersom vi på Open Universe hyllar valfriheten har vi också sett till
att det är enkelt att byta leverantör om du vill det.
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Våra erbjudanden gäller till 31 december 2019, så vänta inte för länge med att
gå in på openuniverse.se/höst. Där gör du din intresseanmälan till den leverantör
du vill ha. Du kan också välja att skicka in svarskortet, eller ett SMS till oss.
Vi bjuder på halva månadskostnaden i 8 månader.
Ingen bindningstid, ingen startavgift, inget att
tveka på.

Småländskt bredband till rediga priser, nu tre
månader fritt när du beställer med kampanjkoden
91219OU.

0770-910 100

0771-404 400

www.a3.se

Få 6 månaders surf till halva priset, utan startavgift,
med Aardnet - Sveriges uppstickare inom fiber!
040-24 61 00

aardnet.se

Mest nöjda kunder 2018!
Halva priset i 7 månader!
010-510 00 00

bahnhof.se

netatonce.se

Hos oss får du de första 6 månaderna för 99kr/
månad, utan bindningstid eller startavgift – spara
upp till 1860 kr. Bli en av Sveriges nöjdaste kunder
redan idag!
08-525 073 00

ownit.se

TESTA BREDBAND HELT UTAN KOSTNAD I 5
MÅNADER! Ingen startavgit, ingen bindningstid
och endast 1 månads uppsägningstid.
0770-33 99 33

www.riksnet.se

10 månader halva priset! Helt utan bindningstid.
Vad är viktigast för dig – bra pris, snabb uppkoppling
eller god service? Varför välja, säger vi. Välkommen
till leverantören som lyssnar.

Erbjudande! Valfritt bredband upp till 500 Mbit/s
för endast 249 kr/mån i 12 månader. Ingen
bindningstid eller startavgift. Trådlös router ingår,
samt kundservice även på kvällar och helger.

0770-811 000

020-222 222

bredband2.com

telenor.se

Vi är din personliga tjänsteleverantör av internet.
Nu får ni som tecknar ett abonnemang hos oss 5
gratismånader! Gör som många andra redan gjort,
välj Bredbandstjänster i Dalarna!

Köp tv-paket Lagom och Bredband 250 till paketpris för endast 499 kr/mån i 12 mån, därefter ordinarie
pris 798 kr/mån. 12 mån bindningstid. Kostnad för
tv-box 699 kr och startavgift 399 kr tillkommer.

0243-24 90 02

90200 eller kom in till Telias butiker telia.se/bestallnu

www.bredbandstjanster.se

Surfa gratis hela vintern! 4 månader för 0 kr, ingen
bindningstid, och ingen startkostnad. Lite bättre,
lite billigare.
0771-85 00 00

SVARSKORT



www.universal.se

J AG VILL TA DEL AV ERA
BÄSTA ERBJUDANDEN.

Ring mig på telefon 		
Mellan kl

och kl

E-post 		
Namn 		
Alla priser och tjänster gäller t o m den 31 december 2019. Ange kampanjkoden
vid beställning. Erbjudandena gäller för nya kunder i det öppna nätet.

TELENOR SVERIGE AB
C/O OPEN UNIVERSE

SVARSPOST
20636515
802 08 GÄVLE

