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Fiberbredbånd på vej
Vi kan med glæde fortælle dig, at dit elselskab Thy-Mors Energi har besluttet at
etablere fiberbredbånd i sommerhusområdet ved Agger, hvis interessen er stor nok. Du kan
derfor se frem til en lynhurtig og stabil internetforbindelse, attraktive tv-pakker og telefoni fra
Altibox - alt sammen til en pris, der formentlig er lavere, end du betaler i dag.
Derfor er fiberbredbånd det bedste valg
Med fiberbredbånd får du en lynhurtig og stabil forbindelse. På regnvejrsdage i sommerhuset kan hele familien f.eks. se film og serier, down-og uploade billeder eller lytte til musik på
internettet samtidigt, uden at opleve afbrydelser eller at hastigheden falder. Det betyder også,
at du ikke skal bekymre dig om stabiliteten, hvis I lejer jeres sommerhus ud.
Masser af valgfrihed
Hos Altibox bestemmer du selv, om dit abonnement udelukkende skal omfatte fiberbredbånd, eller
om du også vil have en tv-pakke med masser af fleksibilitet og web-tv. Hvis du bruger fastnettelefoni, er vi blandt de billigste på samtaletakster. Se alle mulighederne på altibox.dk.
Kun 50 kr. md. i vinterperioden
Hos Altibox kan du undgå at betale fuld pris for abonenementet, når du ikke er i sommerhuset.
I stedet betaler du 50 kr. i måneden for at sætte dit abonnement i bero. Når du ønsker det,
starter vi abonnementet igen, og du betaler normalpris.
Interesseret?
Send en mail til Morten Bøggild Andersen på mba@altibox.dk og fortæl, at du er interesseret.
Din tilkendegivelsen er ikke bindende, men viser Thy-Mors Energi og Altibox, at der er interesse
for fiberbredbånd i området.
Venlig hilsen

Morten Bøggild Andersen
Salgskonsulent

Bindingsperioden på 6 mdr. skal være udløbet, før abonnementet kan sættes i bero. Abonnementet kan maksimalt sættes i
bero to gange årligt. Samlet hvileperiode må ikke overstige 6 mdr.

altibox.dk

Krøyer Kielbergs Vej 3,4. sal, 8660 Skanderborg Tlf: 70 300 600 / Email: info@altibox.dk

