
Udfyld denne kupon og returner den i vedlagte svarkuvert

E-mail-adresse 

Ja tak, jeg ønsker at beholde min e-mail-adresse på  
@grejsdalen.dk

Min e-mail-adresse er:

Bestil Sikkerhedspakke
 

    YouSee Sikkerhedspakke i 6 mdr. til 0 kr.  
(normalpris 29 kr./md. Spar 174 kr.)

Fair use pr. måned: 2 Mbit/512 kbit: 200 GB, 4 Mbit/512 kbit: 200 GB, 15/3 Mbit: 500 GB, 50/10 Mbit: 900 GB, 60/12 Mbit: 
1.500 GB, 100/20 Mbit: 3.000 GB.

*  100/20 Mbit til 299 kr./md. (normalpris 379 kr./md.) og 50/10 Mbit til 249 kr./md. (normalhastighed 30/6 Mbit til 249 kr./md.)  
er kun gældende ved bestilling via kuponen.

Gældende for alle hastigheder ved bestilling via kupon: Første 3 mdr. kvit og frit, gratis oprettelse (normalpris 199 kr.), Ingen 
bindingsperiode (normalt 6 måneders binding).

Bemærk: For at få YouSee Bredbånd, er det nødvendigt, at du også bestiller en tv-pakke.

Fortsætter på næste side...

For- og efternavn 

Adresse   Nr. /  Etage 

Postnr.   By 

Telefonnummer*   E-mail**

Bestillingskupon til Bredbånd og Telefoni
– bestil senest 24. november 2014

* Udfyld venligst et træffenummer, vi kan ringe på, hvis du bestiller YouSee Telefoni, da vi kan have uddybende spørgsmål.
** Påkrævet hvis du bestiller YouSee Telefoni, da al information vedrørende YouSee Telefoni sendes elektronisk.

Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug
Anlægsnr.: 4003907

Anlæg åbnes 12. januar 2015

1 Inkluderer ikke Bland Selv

 2 Mbit/512 kbit1 129 kr.

 4 Mbit/512 kbit1 149 kr.

 15 Mbit/3 Mbit 199 kr. 

 50 Mbit/10 Mbit 249 kr.*

 60 Mbit/12 Mbit 279 kr.

 100 Mbit/20 Mbit 299 kr.*

Ja tak, jeg bestiller YouSee Bredbånd og får de første 3. mdr og oprettelse til 0 kr.  
(Spar op til 1.096 kr.)



...fortsættelse fra forsiden

Underskrift:   Dato: 

 Jeg vil gerne have mit telefonnummer overført til YouSee til 0 kr.* (normalpris 195 kr.)

Mit nuværende nummer er: 

Nuværende teleselskab*: 

Kundenummer hos teleselskab**: 

*  Pris på 0 kr. gælder kun ved bestilling inden 24. november 2014.

**  Hvis dette ikke udfyldes, vil du modtage en fuldmagt, som du skal udfylde og returnere til os for at få dit nummer 
overført.

Vælg telefonnummer:

 At stå opført i telefonbogen

 Hemmelige kundedata (navn, adresse og telefonnummer ej oplyst)

 Hemmeligt telefonnummer (kun adresse oplyst)

 Hemmelig adresse (kun telefonnummer oplyst)

Jeg ønsker følgende oplysninger i telefonbogen:

Ja tak, jeg bestiller YouSee Telefoni 
Jeg ønsker fremover at have mit telefonabonnement hos YouSee. Oprettelsen gælder både abonnement og samtaler.

Bemærk: For at få YouSee Telefoni, er det nødvendigt, at du også bestiller YouSee Bredbånd, da YouSee Telefoni leveres 
via bredbåndsmodemmet fra YouSee. Du modtager særskilt telefoniregning via e-mail, som betales via Automatisk Kort-
betaling, særskilt betalingsserviceaftale for telefoni eller indbetaling via netbank.

 Telefoni Fastpris Ekstra  199 kr./md.

 Telefoni Fastpris       89 kr./md.

 Telefoni Forbrug       20 kr./md.

Vælg abonnement:


