BRYGGSURF
DE LUXE
Du vet den där härliga känslan när saker och ting
bara fungerar. Som din bredbandsuppkoppling
till exempel. Med oss får du smidig tillgång till bredband, TV och telefoni med rejäl kapacitet för hela
familjens surf- och streamingbehov. Våra leverantörer har dessutom tagit fram sina allra bästa
sommarerbjudanden. Trevlig sommar!

TRE SNABBA VÄGAR
TILL OSS.

1.

 å in på openuniverse.se/sol så ser
G
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 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 582-0U.

KOLL A IN VÅ RA
ERBJUDANDEN
PÅ BA KSIDAN!

HALLÅ! NU ÄR
SOMMARENS BÄSTA
ERBJUDANDEN HÄR.
Vi har bett våra leverantörer att sänka sina priser på bredband,
TV och telefoni till det yttersta. Vi kan konstatera att dom har
lyssnat på oss. Så nu är det bara för dig att välja bland alla
prispressade godbitar.

K A MPA N

J K O D:

582-OU
V ID
A NGE S
MÅSTE
L N IN G
B E S TÄ L

Våra erbjudanden gäller till och med 31 augusti 2020, så vänta ine för länge
med att beställa din sommarsurf på openuniverse.se/sol. Där gör du din
intresseanmälan till den leverantör du vil ha. Du kan också välja att skicka
in svarskortet eller ett SMS till oss.

SVARSTALONG



Missa inte sommarens kampanj. Vi bjuder på halva
månadsavgiften i 10 månader. Dessutom har vi
varken bindningstid eller startavgift. Vi är tillgängliga för dig alla dagar i veckan. Välkomna till
en schysstare leverantör, med riktigt bra villkor.
0770-910 100
www.a3.se/bredband

Prova Internetbolaget för halva priset i 9 månader!
Som alltid helt utan startavgifter eller bindningstider! Internetbolaget är den enkla leverantören av
internet till ditt hem – utan att tumma på kvalitet.
08-522 736 61
www.internetbolaget.nu

9 månaders surf till HALVA PRISET, utan startavgift
eller bindningstid, med Aardnet - Sveriges uppstickare inom fiber!
040-24 61 00
aardnet.se

Fantastiska 99 kr/mån i 6 månader! Inga andra
dolda avgifter. Ingen bindningstid. Välkommen till
Ownit, en bättre bredbandsleverantör!
08-525 073 00
ownit.se

6 Månader HALVA PRISET på valfri hastighet, 0 kr i
startavgift, 12 mån bindning. Bredbandsleverantör
med över 19 års erfarenhet. Hos oss får du kraftfullt
& stabilt bredband till lågt pris, hög integritet och
snabb support av kunnig personal, välkommen!
031-706 27 40
www.bitcom.se

Kampanj! Välj valfritt bredband upp till 500
Mbit/s för endast 249 kr/mån i 12 månader. Ingen
bindningstid eller startavgift. Wifi-router ingår,
samt kundservice även på kvällar och helger.
020-222 222
telenor.se

5 månader kostnadsfritt, helt utan bindningstid!
Branschledande snabb uppkoppling hos en
leverantör som lyssnar på riktigt.
0770-811 000
bredband2.com

Köp tv-paket Lagom och Bredband 250 till paketpris för endast 549 kr/mån i 12 mån, därefter ord. pris
798 kr/mån. 12 mån bindningstid. Kostnad för
tv-box 699 kr och startavgift 399 kr tillkommer.
90200 eller kom till Telias butiker
telia.se

Halebop här, med en dunderdeal. Vi bjussar på 5
fria månader på valfri hastighet, vid 12 mån bindning. Haffa dealen genom att ange rabattkoden
582-OU i kassan. Oh yez.
halebop.se/bredband

Aktivera vår sommarkampanj, och surfa gratis - vår,
sommar, höst och vinter. Vi bjuder på de första 5
månaderna. Välj hastighet, och surfa kostnadsfritt.
Ingen bindningstid, ingen startavgift.
0771-85 00 00
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 augusti 2020. 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

