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Få lynhurtigt fiberbredbånd
i dit sommerhus
Den danske sommer indbyder til skønne solskinsdage i sommerhuset. Men den kan
også være våd og lunefuld – og så er det vigtigt at kunne flytte hyggen indenfor.
Med en lynhurtig, stabil fiberforbindelse og en spændende tv-pakke fra Stofa kan
hele familien se film, tv og serier sammen på sofaen, og alle kan være online samtidig
på både tablet, computer og smartphone. Helt uden udfald og dårlig dækning.

Dine fordele som sommerhusejer
En stabil internetforbindelse er i dag et afgørende kriterie for mange sommerhuslejere
Fibernet er fremtidssikret og øger sommerhusets og områdets værdi
Du slipper for paraboler og mobilt bredbånd med dårlig dækning

Gratis installation - Spar 5.495 kr.

15/15 Mbit

179

kr./md.

SPAR
5.495 KR.
Installation
og etablering

0 kr.

Det er dyrt at grave fiber ned. Derfor kræver det, at mindst 40 % af områdets sommerhuse
bestiller fiberbredbånd, inden vi kan udrulle fibernettet. Når vi målet, graver vi til gengæld
forbindelsen ned gratis helt frem til nærmeste husmur. Normalprisen er 5.495 kr. Skynd dig at
bestille inden 31. august 2018, hvis du også vil have lynhurtigt og stabilt Stofa FiberBredbånd.

Mød os til Fiberdag
Vi kommer ud og fortæller mere om dine muligheder med Stofa, dine fordele med
fibernet og svarer på alle spørgsmål. Mød os den 30. juni samt den 7., 14. og 21. juli
kl. 10-12 i Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev.

Vil du høre mere?
Vores kundeservice sidder klar til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig
videre på 70 11 50 80.
Vi er også to lokale fiberkonsulenter, der kender lige præcist dit sommerhusområde. Vi kommer gerne på hjemmebesøg, hvis du vil høre mere om vores
tilbud og dine muligheder med Stofa. Det er naturligvis helt uforpligtende.

Lille Tv-pakke +

30/30 Mbit

379

kr./md.

Venlig hilsen

Ib Madsen,
tlf.: 30 92 03 48, ibma@stofa.dk

Rasmus Mogensen,
tlf.: 30 92 05 17, rasm@stofa.dk
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