
Beställ bredband till din fibertjänst!

Jag bor i Höllviken Jag bor i Skanör Jag bor i Falsterbo

Personnummer E-post (Obligatoriskt då all löpande info om projektet sker via e-post).

För- och efternamn Fastighetsbeteckning

Anslutningsadress Postnummer Ort

Ort Datum

Tel mobil Tel bostad

Underskrift Namnförtydligande

Ni har erhållit detta avtal och vi ber Er fylla i och skriva under. 
Därefter viker ni ihop avtalet, tejpar igen det vid markeringen och skickar in det.
Genom detta beställningsformulär tecknar Ni avtal med Bredband2, godkänner avtalen och beställer enligt ovan.

Ni kan också beställa på vår hemsida, eller ring 0770-811 000. 
Gå in på: www.bredband2.com/hollviken eller www.bredband2.com/skanor-falsterbo och gör din beställning.

Jag vill beställa 500/500 Mbit/s bredband
Kostnad: 299 kr/mån*

Kostnaden för att fiberansluta er med Bredband2 och Vellinge Stadsnät (VESAB) är 15 170 kr inklusive moms. 

Jag vill beställa 500/500 Mbit/s bredband samt telefoni
Kostnad: 348 kr/mån (249 kr + 99 kr att ringa för)*

Jag önskar behålla nuvarande nummer. Kostnad 199 kr.
Riktnr Telefonnummer

* Bindningstid: 24 månader. Uppsägningstid: 1 månad. 
För mer information om vår telefonitjänst, besök: www.bredband2.com/privat/telefoni
Se våra villkor på: www.bredband2.com/villkor

Tryggheten  
Vi är Sveriges 3:e största leverantör på fiber.

Närheten 
Vår verksamhet sitter i Malmö.

Snabbheten
Våra tjänster har snabbast svarstider enligt  
bredbandskollen.se

Bredband2 har ett unikt avtal direkt med VESAB. Detta gör att 
vi kan erbjuda marknadens lägsta pris*. Bredband2 lämnar 
en prisgaranti där du som kund alltid får lägsta pris för 
motsvarande tjänst.  
Jämförelsen visar tydligt hur vår tjänst är betydligt billigare än 
konkurrenternas tjänster, som dessutom har lägre hastighet.

100/100 Mbit/s - 328 kr/mån
500/100 Mbit/s - 639 kr /mån
1000/1000 Mbit/s - 994 kr /mån

Fördelar med Bredband2 som leverantör: Prisjämförelse

Prisgaranti!
Alltid billigast!

i samarbete med

* Jämförelsen gjord 17/10-14
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