
24-7-NET
Nyt internet i Dejbjerg og Stauning

Med tilstrækkelig lokal tilslutning går der omkring den 1. september 2013 et helt nyt og 
kraftigere trådløs Internet i luften i dit område. Forbindelserne er hurtigere, mere fleksible og tilpasset dit behov.

Du kan vælge:
Du kan i øjeblikket vælge mellem følgende internetforbindelser: 

__________ 5/1 Mbit/s – 24-7 Fritid Internet  kr. 189,00 pr. måned
_____ 10/5 Mbit/s – 24-7 BASIS Internet kr. 249,00 pr. måned
_____ 20/10 Mbit/s – 24-7 PLUS Internet kr. 349,00 pr. måned

Hvis du er almindelig bruger vil vi foreslå, du vælger 24-7 BASIS, men har du brug for eksempelvis streaming af film, 
uploadning af store billedmængder og lignende vil vi anbefale, at du vælger den helt kraftige forbindelse 24-7 PLUS. 
Skal du have Internet i dit sommer- eller fritidshus, er der mulighed for, at vælge vores 24-7 Fritid forbindelse.

Garanteret Internet 24-7:
Det Det nye trådløse internet leveres i højeste kvalitet og med garanterede ydelser. 
Vi anvender den nyeste og bedste teknologi på markedet, hvilket sikrer, du under normale omstændigheder ikke vil opleve 
udfald eller forsinkelser ved brug.

Det er nemt:
Det er nemt, at komme på det nye trådløse Internet i Dejbjerg og Stauning, hvis forhåndsinteressen er stor nok. 
Du skal i givet fald blot kontakte 24-7-NET på nedenstående adresse, telefon eller mail, så hjælper vi dig med resten. 
Installation af 24-7-NET kræver ingen tekniker – du kan vælge, at gøre det selv. Til brug for modtagelse af det 
nnye trådløse internet skal du kun bruge en startpakke, der indeholder modtager, monteringsbeslag og 25m kabel. 
Der medfølger brugervenlig monteringsvejledning.

Startpakke    kr. 875,00

Hvis du evt. gerne vil have hjælp til montering af startpakken og ibrugtagning, stiller vi gerne en af vore dygtige teknikker 
til rådighed. 

Kontakt os for nærmere information og pris herom.

Hvordan får du det nye internet:
Udfyld nedenstående Udfyld nedenstående forhåndstilmelding, og send den til vores adresse eller mail. 
Vi vil herefter kontakte dig senere for den endelige aftale og levering, såfremt forhåndsinteressen er stor nok.

Dine kontaktoplysninger og forhåndstilmelding – Sæt X ved Fritid, Basis eller Plus  

Fulde navn________________________
Adresse__________________________
Postnr. og by______________________
Telefon___________________________
Email____________________________Email____________________________

Dato og underskrift_______________________

24-7-NET, Danmarksgade 19, 6900 Skjern Telefon 4422 0247  Mail: info@24-7net.dk

24-7NET
24-7NET.DK


