SUPERSNABBT BREDBAND TILL SUPERPRIS!
Söker du en prisvärd lösning för bredband, TV och telefoni? Titta hit!
BREDBAND
Bredband med hastighet 100/100 Mbit/s ingår.
Vill du ha en tjänst med högre hastighet kan ni
välja att uppgradera till 1000/1000 Mbit/s.

BREDBAND & TELEFONI
Kombinera din bredbandstjänst med Bahnhof
Telefoni och spara pengar. Låg samtalstaxa dygnet
runt och utan fast månadsavgift.

BREDBAND & TV
Kombinera din bredbandstjänst via Bahnhof med det
paket med tv-kanaler från Canal Digital som passar
just dig bäst.

BREDBAND, TELEFONI & TV
TV, bredband och telefoni. Välj triple play och få
ett lägre pris! Nu får du prova på Totalpaketet med
60 kanaler kostnadsfritt i 3 månader!*

Välj det paket som passar just dig bäst! På vår
hemsida kan du läsa mer om TV-utbudet och de
tjänster vi kan erbjuda er.
MER INFO: WWW.BAHNHOF.SE ELLER 08-555 771 50

*Få Totalpaketet kostnadsfritt i 3 månader. Inom den andra månaden väljer du vilket paket du vill fortsätta att abonnera på. För mer information om priser och de
olika paketen se www.bahnhof.se. Total bindningstid 15 månader. Avser tv-tjänsten. Kampanjen för totalpaketet gäller vid beställning innan 2011-08-31.

BRF Dammen Nybohov

Jag vill självklart beställa Bahnhofs bredband och kryssar därför i önskad tjänst nedan! Samtidigt godkänner jag Bahnhof Lda och Canal Digitals allmänna villkor (finns på www.bahnhof.se)

1000/1000 Mbit/s

995 kr/mån

Tilläggstjänster:
Bahnhof Internet Security
Kostnadsfritt i 3 mån!

Telefoni
Totalpaketet

Kostnadsfritt i 3 mån!

TV-Box

35 kr/mån
0 kr/mån

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Telefon:

Mobil:

Adress:

Postnummer:

Ort:

E-post:

Lägenhetsnummer:

Ord. pris 29 kr/mån

0 kr*

Ord. pris 289 kr/mån

399 kr

CPE - Tjänstefördelare
749 kr
Behövs för TV-tjänsten. CPE:n har en inbyggd telefonibox
		
(SIP-box), vilket innebär att du inte behöver köpa en
separat sådan vid beställning av triple play!

* Kampanjen för totalpaketet gäller vid beställning
innan 2011-08-31.

Föreningens namn eller kundnummer:

Jag vill att Bahnhof säger upp min nuvarande operatör
Härmed ger jag Bahnhof fullmakt att säga upp mitt abonnemang hos nedan angivna operatör snarast möjligt.
Bahnhof AB har rätt att kontakta min nuvarande operatör för att ta reda på avtalsvillkor gällande min nuvarande
tjänst och rätten att säga upp aktuellt abonnemang. Bytet av operatör kan innebära en kortare tids uppehåll av
Internettjänsten.
Nuvarande operatör:

Kundnummer:

Ort, datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

MER INFO: WWW.BAHNHOF.SE - 08-555 771 50

ALLT DETTA INGÅR I DITT BREDBAND!
BREDBAND MED FRI TRAFIK!
Använd din internetuppkoppling så mycket du orkar. Inga
extra kostnader för den trafik du utnyttjar tillkommer.

HEMSIDA
Ett webbkonto ingår till vilket du kan ladda upp en egen
hemsida. Hela 3 GB utrymme ingår!

EGEN DOMÄN
En .st-domän ingår. Med ett eget domännamn som du väljer
själv, blir adressen till din e-post och hemsida både enklare
och mer personlig.

PUBLIKA IP-ADRESSER
Gör det enklare för dig som vill spela online, eller använda
andra kommunikationsprogram på nätet.

E-POSTKONTON
6 st e-postkonton ingår. För varje e-postkonto ingår
hela 2 GB lagringsutrymme.

FRI SUPPORT
Vår egna supportavdelning hjälper dig om du skulle få
problem eller har frågor om dina tjänster.

INTEGRITETSMÄRKT BREDBAND
Vi värnar om din integritet på nätet. Läs mer om de principer
som vi står för på www.integrity.st

TILLÄGGSTJÄNSTER:
ANONINE
Gör dig anonym på
nätet, 40 kr/mån.

ANTIVIRUS OCH BRANDVÄGG
Bahnhof Internet Security
Ett bra skydd mot virus och intrång.
Bahnhof Internet Security Plus
Skräddarsydd för dig som vill ha mer
kontroll på surfandet. Nya funktioner som
spion- och surfskydd ingår i detta paket.
Från 35 kr/mån.

BAHNHOF TELEFONI
Låg samtalstaxa dygnet runt. Ring kostnadsfritt till alla
Bahnhofs telefonikunder. Självklart kan du använda dina
telefoner som vanligt samt behålla ditt telefonnummer.
Till alla riktnummer		
Till alla mobilabonnemang
Öppningsavgift
Fast avgift: 		
Porteringsavgift		

0.15 kr/min
1.24 kr/min
0.40 kr/samtal
0 kr/mån
199 kr

Porto betalt

Bahnhof, Unipessoal Lda
Box 764
114 79 Stockholm

