FIBERNYHET FRÅN IP-ONLY!

3000 kr i rabatt
när du väljer Telia
som tjänsteleverantör
och möjligheten att använda
ROT- och RUT-avdrag.
Om du tecknar ett tjänstepaket från Telia får du
ytterligare 3 000 kr i rabatt på din fiberanslutning.
Du har också möjlighet att nyttja ROT- och RUT-avdrag
på 3 885 kr. Läs mer om tjänsterna som ingår
i erbjudandet på baksidan.
Vi behöver ha din beställning senast 2019-11-03
för att du ska kunna ta del av erbjudandet.

Ordinarie pris:
39 900kr

DITT NYA PRIS*:

28 015 kr

*Ditt nya pris förutsätter att du nyttjar RUT- och ROT-avdrag samt tecknar någon av tjänsterna i detta erbjudande från Telia.
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Teckna något av tjänstepaketen nedan och
få 3 000 kr rabatt på din fiberanslutning.
Just nu erbjuder vi fiberanslutning till kampanjpris. Beställer du något av
tjänstepaketen nedan får du dessutom ytterligare 3 000 kr i rabatt. Du har
även möjlighet att nyttja RUT- och ROT-avdrag på 3 885 kr. Priset för din
fiberbeställning blir då 28 015 kr (ordinarie pris 39 900 kr).

HBO Nordic
ingår utan
extra
kostnad!

Tjänstepaket från Telia:
• Bredband 250/100
349 kr/mån, 24 mån bindningstid.
Wifi-router ingår. Startavgift 399 kr
tillkommer. Ordinarie pris efter
bindningstid är: 529 kr/mån.

• Bredband 250/100 & tv-paket Stor
599 kr/mån, 24 mån bindningstid.
Wifi-router ingår. Startavgift 399 kr
och avgift för tv-box 699 kr tillkommer. HBO Nordic ingår utan
extra kostnad! Ordinarie pris efter
bindningstid är: 928 kr/mån.

Gör så här för att nyttja erbjudandet:
Gå in på ip-only.se/bestall och gör din
beställning. Du kan också fylla i bifogade
blanketter och posta dessa till IP-Onlys
svarspost. När vi har registrerat din
beställning får du en bekräftelse på din
fiberbeställning samt vald tjänst.
För mer information besök
kundservice.ip-only.se eller ring vår
kundservice på 0200-43 00 00
(vardagar 08.00-17.30).

Ordinarie pris:

39 900 kr

Kampanjpris:

34 900 kr

24 mån tjänstepaket:

-3 000 kr

ROT/RUT-avdrag:

-3 885 kr

Ditt nya pris:

28 015 kr

Den närmaste tiden kommer en av våra projektledare besöka ditt bostadsområde för att svara på
frågor om erbjudandet. Kontakta projektledaren för att få mer information eller boka ett hembesök.
Projektledare: Anton Roos
Telefonnummer: 0707-950 997

ip-only.se
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