Tilkendegivelse vedr. bedre bredbåndsdækning i Søsum
Kære beboere i Søsum
Vi har fået en henvendelse fra jeres grundejerforening vedrørende en bedre bredbåndsdækning i jeres
område. I den forbindelse har vi brug for din tilkendegivelse af, hvorvidt du er interesseret i ét af følgende produkter fra TDC, for at kunne vurdere en evt. udbygning af TDC’s bredbåndsnetværk i dit område.
Tilkendegivelsen er helt uforpligtende – og er ikke en bestilling.
Her er en oversigt over de produkter og priser, som TDC kan tilbyde.
Der er 3 typer hovedprodukter:

TDC HomeTrio – TV, bredbånd og telefoni

TDC HomeDuo – Bredbånd og telefoni

TDC Bredbånd – kun Bredbånd

TDC HomeTrio

To af disse produkter fås i flere varianter alt efter dit behov, som du kan se
nedenfor. Du kan også læse mere om dine mange muligheder på tdc.dk

Installation og
oprettelse

0,(spar 999,-)

TDC HomeTrio – Tv, bredbånd og telefoni
TDC HomeTrio Basic

TDC HomeTrio

TDC HomeTrio Extra

 23 tv-kanaler
 Inkl. trådløs router
 Inkl. TDC Play – adgang til
musik, film og serier
Abonnement pr. md. 414,Mindstepris i 6 mdr.
2.484,-

 45 tv-kanaler
 Inkl. trådløs router
 Inkl. TDC Play – adgang til
musik, film og serier
Abonnement pr. md. 514,Mindstepris i 6 mdr.
3.084,-

 49 tv-kanaler
 Inkl. trådløs router
 Inkl. TDC Play – adgang til
musik, film og serier
Abonnement pr. md. 564,Mindstepris i 6 mdr. 3.384,-

TDC HomeTrio binder i 6 måneder og forudsætter betaling via Automatisk Kortbetaling. Betaling koster
ellers 5,04 kr/regning via BS – pr. 1. april stiger prisen til 9,75 kr. - eller 49 kr./regning via manuel betaling. Plusabonnementet koster 0 kr. den første måned, herefter 99 kr./md. - kan frit opsiges. Vi kan ikke
levere overalt. Et tændt tv trækker ml. 2,5 - 4 Mbit. Fastnettelefoni 1 kr. per opkald, 0 kr./minut til fastnet. Minutprisen på opkald fra fastnet til mobil stiger fra 87 øre til 1 kr. pr. 1. april 2013. TDC HomeTrio
med fastnet hos anden udbyder tilbydes også. Læs mere om prisstigningerne på tdc.dk/prisstigning

TDC HomeDuo
TDC Bredbånd
Oprettelse

0,TDC HomeDuo – Bredbånd og telefoni eller TDC Bredbånd

(spar 299,-)

TDC HomeDuo

TDC HomeDuo Basic
Fritidshus*

TDC Bredbånd

 Inkl. trådløs router
 Inkl. TDC Play – adgang til
musik, film og serier
Abonnement pr. md. 314,Mindstepris i 6 mdr.
1.884,-

 Inkl. trådløs router
 Inkl. TDC Play – adgang til
musik, film og serier
Abonnement pr. md. 154,Mindstepris i 6 mdr.
924,-

 Inkl. trådløs router
 Inkl. TDC Play – adgang til
musik, film og serier
Abonnement pr. md. 264,Mindstepris i 6 mdr. 1.584,-

* TDC HomeDuo Basic Fritidshus forudsætter, at du har bredbånd fra TDC i din
helårsbolig i forvejen – og kan ikke bestilles til en helårsbolig
TDC HomeDuo og TDC Bredbånd er uopsigelig i 6 mdr. Oprettelsesprisen forudsætter Gør Det Selv-installation. Der hvor vi kan levere,
er hastigheden altid minimum 20/2 Mbit/s. Abonnementsprisen forudsætter tilmelding til e-mailkommunikation ellers opkræves et
gebyr på 20 kr./md. Desuden skal betaling ske via Automatisk Kortbetaling. Ellers 5,04 kr./regning via BS el. 49 kr./regning via manuel
betaling. Minutprisen på opkald fra fastnet til mobil stiger fra 87 øre til 1 kr. pr. 1. april 2013. BS-gebyret stiger pr. 1. april til 9,75 kr.
Se mere på tdc.dk/prisstigning. HomeDuo telefoni: 1 kr. i opkaldsafgift; 0 kr./min. til alm. DK fastnetnumre; 0,87 kr./min. til mobil.

Tilkendegivelse vedr. bedre bredbåndsdækning i Søsum
Jeg tilkendegiver hermed, at jeg er interesseret i følgende muligheder i forbindelse med en evt. udbygning af bredbåndsnetværket ved Søsum. Tilkendegivelsen er ikke en bindende bestilling.
Alle felter skal være udfyldt for at indgå i TDC’s vurdering
Navn:
Adresse:
(sommerhusadressen)

Postnr.:

By:

Sæt kun ét kryds (skal udfyldes)

TDC HomeTrio Basic
TDC HomeTrio
TDC HomeTrio Extra
TDC HomeDuo
TDC HomeDuo Basic Fritidshus
TDC Bredbånd
Ikke interesseret

Returnér i udfyldt tilstand senest den 29. november 2013 til:
Søsum Borger- og Grundejerforening på e-mail: mail@sosum.dk
Eller i postkassen hos:
Jacob Precht (kasserer i Søsum Borger- og Grundejerforening)
Brunhøjvej 1, Søsum
Veksø Sjælland

