HURTIGT OG STABILT INTERNET
GØR DIT SOMMERHUS
STÆRKT TILBUD
EKSTRA ATTRAKTIVT

TIL ALLE SOMMERHUSEJERE

SOMMERHUSE MED
HURTIGT INTERNET
ER EFTERTRAGTEDE

SLÅ TIL NU!

Tilslut dig fibernettet fra RAH Fiberbredbånd

Nutidens lejere af sommerhuse er kræsne. De går efter huse
med god beliggenhed og opdaterede faciliteter - især hurtigt
og stabilt internet. Det kan du gøre noget ved, hvis du bestiller Waoo Fiber fra RAH Fiberbredbånd.
Bliver dit sommerhus tilsluttet fibernettet, får du en internetløsning, der imødekommer behovet for at tjekke emails og
sociale medier, streame musik og film samt spille online-spil.
En anden fordel ved fibernettet er, at du ikke oplever ventetid. Har du en gammeldags forbindelse, sker der ofte det, at
når dine naboer kommer hjem fra stranden og også vil på

nettet, så kommer I til at vente på hinanden, fordi der ikke er
kapacitet nok. Det sker aldrig med fibernet. Her garanterer vi
hastigheden, så du altid får, hvad du betaler for.
Kort fortalt får du hurtigt og stabilt internet uden bøvl, samtidig med at dit sommerhus bliver mere interessant og indbydende nu og fremover. For dig såvel som for dine eventuelle
lejere eller fremtidige købere.

VÆLG DET BEDSTE
INTERNET TIL DIT
SOMMERHUS
Bestil den kundevenlige
og fremtidssikrede
løsning

2012
2013
2014
2015
2016

Der er ingen grund til at gå på kompromis med kvaliteten, når
det drejer sig om at opdatere dit sommerhus med internet.
Vælger du Waoo Fiber fra RAH Fiberbredbånd, får du Danmarks
bedste internet*. For 5. år i træk har vores kunder nemlig kåret os til at være bedst i test inden for både produktkvalitet og
kundeloyalitet.
Men frem for at klappe os selv på skulderen, vil vi hellere tilbyde
dig markedets vel nok bedste internetforbindelse til dit sommerhus. Se mere på næste side.

) Kilde. Loyalty Group
Brancheindex TM 2016

*

BETAL KUN FOR DET
DU HAR BRUG FOR

BESTIL NU
Hos RAH Fiberbredbånd betaler du kun for det, du har brug
for. Står dit sommerhus tomt i flere måneder, har du mulighed for at sætte dit internetabonnement i bero i op til seks
måneder. Det gælder, uanset om du har et rent internetabonnement eller et abonnement inklusiv TV. Prisen for at sætte
abonnementet i bero er kun kr. 49 pr. måned.
Stiller du dit abonnement i bero, opretholder vi din tilmelding
til Betalingsservice. Og hvad der er endnu bedre: Du slipper
samtidig for at betale for tilslutning, når du vil kobles på fibernettet igen.

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

NB: Husk, at vi kan genåbne dit abonnement straks,
hvis du ringer til os inden for normal åbningstid.

FÅ DEN LØSNING DER PASSER
BEDST TIL DIT BEHOV
Det skader ikke at få maksimal
værdi for pengene

SOMMERHUSTILBUD:

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.

100/100

MBIT/S

Som kunde hos RAH Fiberbredbånd sikrer vi dig en internetløsning, der stemmer overens med de ønsker og behov, du
har i forhold til dit sommerhus. Lige nu kan vi tilbyde dig et
særligt skarpt kampagnetilbud:

KUN KR. 149,PR. MD.

*) Minimumprisen består af 100/100 Mbit/s fiberbredbånd kr. 1.644,- (6 x 149 + tilslutning à kr. 750,-)
Bindingsperioden er 6 mdr. Kan opsiges med 30 dages varsel. Fås ikke overalt. Vi tager forbehold for
trykfejl og ændringer i produkter og priser.

DER HØRER INTERESSANTE
TV-KANALER MED TIL ET
GODT SOMMERHUS

Køber du fibernet gennem os, får du desuden mulighed for at få
masser af TV-kanaler, der er interessante for både store og små.
Du kan enten se kanalerne som IP-TV via TV-boks på din fiberforbindelse i sommerhuset eller via kabel-TV på de traditionelle antenneledninger.
Med en fiberforbindelse kan du se TV i en skarp og stabil
kvalitet - og du slipper samtidig for at skæmme dit sommerhus med en uskøn antenne eller parabol. Desuden undgår du
al udvendig vedligeholdelse. Nemmere kan det næsten ikke
være.

Se mere på
bestillingsarket,
hvis du vil have
det samlede
overblik.

KABEL-TV
STOR TV-PAKKE

399,-

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

FAVORIT TV-PAKKE

249,-

Få en TV-løsning i dit
sommerhus – uden
antenne, parabol og
vedligeholdelse
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.

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

BESTIL NU
Udfyld bestillingsarket nu.
Send det i vedlagte svarkuvert.
Portoen er betalt.

LILLE TV-PAKKE

119,-

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

IP TV

Du kan også bestille
nu på: 9732 2232

WAOO FRITID

35 kanaler (Forudsætter TV-boks)

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

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

99,-

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

