JA, TAK! SELVFØLGELIG
VIL JEG HAVE HURTIGT
OG STABILT INTERNET
I MIT SOMMERHUS!

VEND OG
LÆS OM TV

100/100 MBIT/S

internet inklusiv trådløs router til kun
kr. 149,- pr. md. de første 6 mdr.*
Normalprisen er kr. 249,- pr. md.
Du sparer kr. 100,- pr. md.
*) Minimumprisen består af 100/100 Mbit/s fiberbredbånd
kr. 1.644 (6 x 149 + tilslutning á kr. 750,-). Bindingsperioden
er 6 mdr. Kan opsiges med 30 dages varsel.
Se mere på rah-fiber.dk.
Fås ikke overalt.

Felter markeret med * skal udfyldes
JA TAK! Jeg bestiller 100/100 Mbit/s internet inklusiv trådløs router
Installationsadresse (sommerhus):

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

*Installationsadresse:
*Husnr.:

*Postnr./by:

BESTIL NU
Udfyld bestillingsarket nu.
Send det i vedlagte svarkuvert.
Portoen er betalt.
Du kan også bestille
nu på: 9732 2232

Fakturaadresse (Postadresse):
*Navn:
*Adresse:
*Husnr.:

*Postnr./by:

*Fastnet:

Mobil:

*E-mail:
*Dag:

*Måned:

*År:

*CPR-nr.:
Vi har brug for dit CPR-nummer, så RAH Fiberbredbånd kan kreditvurdere og fastslå din adresse.

*Underskrift:

Jeg bekræfter hermed at have bestilt Waoo Fiber til min adresse. Jeg accepterer gældende
vilkår fra RAH Fiberbredbånd (kan ses på rah-fiber.dk). Jeg bekræfter ligeledes at være myndig
og ejer af boligen på installationsadressen, eller fået tilladelse af ejeren til at bestille fiberbredbånd. Aftalen er gældende, når jeg har modtaget ordrebekræftelsen fra RAH Fiberbredbånd.
JA TAK, jeg vil gerne tilmeldes RAH Fiberbredbånds mail- og smsservice og modtage
relevante nyheder, tilbud, rådgivning og driftsmeddelelser vedr. fiberbredbånd. Du kan
selvfølgelig altid ombestemme dig, hvis du ikke vil modtage nyhedsbrevene og deltage i
konkurrencerne.

RAH Fiberbredbånd A/S | Tietgensvej 4 | 8600 Silkeborg
Tlf. 7020 5012 | www.rah-fiber.dk | fibernet@rah-fiber.dk

Behandling af persondata
Det er RAH Fiberbredbånd, der er ansvarlig for dine personlige oplysninger.
Når du tegner et abonnement på et af Waoo’s produkter, accepterer du RAH
Fiberbredbånds persondatapolitik, som du finder på rah-fiber.dk/vilkaar. Vi
tager forbehold for trykfejl samt ændringer i priser og produkter.

Fortrydelsesret
Du har ret til at annullere abonnementsaftalen uden begrundelse inden for 14
dage, fra den dag du modtager ordrebekræftelsen. Fortryder du, skal du sende
en skriftelig erklæring, som et postbesørget brev, fax eller e-mail.
Læs mere om din fortrydelsesret i vores abonnementsvilkår, som du finder på
rah-fiber.dk.

FÅ EN TV-LØSNING I DIT
SOMMERHUS - UDEN
ANTENNE, PARABOL OG
VEDLIGEHOLDELSE

STOR TV-PAKKE

399,-

FAVORIT TV-PAKKE

249,-

63 kanaler (60 radiokanaler - se dem alle på waoo.dk/radio)

Der hører spændende TV-kanaler med til et godt sommerhus. Køber du fibernet gennem os, får du desuden
mulighed for at få masser af TV-kanaler via Waoo Fritid.
Du kan enten se kanalerne som IPTV via din fiberfor
bindelse eller via kabel-TV.
Ønsker du yderligere TV-kanaler, anbefaler vi en TV-boks.
Den koster kr. 399,- + 99,- i bokshåndtering. Med en TV-boks
får du adgang til masser af film og mulighed for at vælge
mellem helt specifikke kanaler.

JA, TAK! Selvfølgelig bestiller jeg også

LILLE TV-PAKKE

35 kanaler (Forudsætter køb af TV-boks til kr. 399)

119,-

32 kanaler (60 radiokanaler - se dem alle på waoo.dk/radio)

interessante TV-kanaler til mit sommerhus!
WAOO FRITID

41 kanaler (60 radiokanaler - se dem alle på waoo.dk/radio)

99,-

HUSK: Du får desuden en række radiokanaler + Web TV
med i købet.

*Underskrift:

Jeg bekræfter hermed at have bestilt Waoo Fiber til min adresse. Jeg accepterer gældende vilkår
fra RAH Fiberbredbånd (kan ses på rah-fiber.dk). Jeg bekræfter ligeledes at være myndig og ejer
af boligen på installationsadressen, eller fået tilladelse af ejeren til at bestille fiberbredbånd.
Aftalen er gældende, når jeg har modtaget ordrebekræftelsen fra RAH Fiberbredbånd.

RAH Fiberbredbånd A/S | Tietgensvej 4 | 8600 Silkeborg
Tlf. 7020 5012 | www.rah-fiber.dk | fibernet@rah-fiber.dk

