
HÖR AV DIG  
SOM DET PASSAR DIG.

KOLLA IN VÅRA  
ERBJUDANDEN  
PÅ BAKSIDAN! 

BORDE INTE  
ALLEMANSRÄTTEN  
INNEHÅLLA BREDBAND,  
TV OCH TELEFONI  
OCKSÅ?
Vi tror på frihet och öppenhet. Just därför 
har du alltid ett stort antal leverantörer 
att välja mellan hos oss. Nu har dom 
varit lite extra bjussiga av sig och satt 
ihop riktigt bra erbjudanden.

Passa på att ta del av erbjudandena senast 31 augusti. 
Enklaste sättet är att göra en intresseanmälan på 
openuniverse.se/sommar. Där får du en tydlig 
överblick och kan jämföra priser. Det går också bra 
att använda svarskortet.

  1.  Gå in på sidan openuniverse.se/sommar  
så ser du tydligt erbjudanden och priser.  
Det är enkelt att klicka sig fram till den  
leverantör du är intresserad av.

  2.  Om du vill ha hjälp att välja, ring oss på  
0770-82 55 55 eller SMS:a  
ERBJUDANDE till 72660. 

  3.  Du kan också kontakta leverantören direkt.  
Kom du ihåg att ange koden 5818OU.



KAMPANJKOD:

5818OU
MÅSTE ANGES VID  

BESTÄLLNING

TELENOR SVERIGE  AB
C/O OPEN UNIVERSE

SVARSPOST
20636515
802 08 GÄVLE

Ring mig på telefon     

Mellan kl   och kl   

E-post   

Namn   

    JAG VILL TA DEL AV SOMMARENS  
BÄSTA ERBJUDANDEN. 
Men jag har några frågor och vill  
att ni kontaktar mig.
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A
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Alla priser och tjänster gäller t o m den 31 augusti 2018. Ange kampanjkod 
5818OU vid beställning. Erbjudandena gäller för nya kunder i det öppna nätet. 

VÄLJ FRITT BLAND VÅRA  
LEVERANTÖRER INOM BREDBAND,  
TV OCH TELEFONI. 

99 kr per månad i 6 månader och utan bindningstid.  
Upplev själv varför Ownit har Sveriges nöjdaste bredbands- 
kunder 4 år i rad enligt SKI!

08-525 07 300  |  ownit.se

Nu får du 3 månader fritt om du tecknar bredband innan  
31 augusti 2018.Ange kampanjkod: 5818OU

0771-40 44 00  |  www.netatonce.se

När du köper TV Silver med Bredband 100/10 så bjuder vi  
på de första tre månaderna! Därefter 499 kr i 21 månader.  
24 månader bindningstid. Startavgift 99 kr

90 222  |  comhem.se

Sommarens bästa kampanj! Prova våra mest populära 
bredband. Endast 199kr/mån i 12 månader. Välj mellan  
100 eller 250 Mbit/s. Lägg till Tv för endast 99kr/mån i  
12 månader.

0770-876 876   |  telenor.se

8 månader halva priset och fri startavgift! Sveriges 
snabbaste bredband - enligt Bredbandskollens statistik 
Ingen bindningstid vid val av endast bredband!

0770-811 000  |  bredband2.com

Just nu får du Bredband100, TV Flex8 & play för 349kr/mån 
i 12 månader. Snabbt, enkelt och utan startavgifter.

90 111  |  boxer.se

Mest nöjda kunder 2018! Halva priset i 7 månader!  
(Spara upp till 2940 kr)

010-510 00 00  |  bahnhof.se

Få 3 månaders helt gratis surf utan engångsavgift eller 
månadsavgift i valfri hastighet med Aardnet, Sveriges 
uppstickare inom fiber samt expert på IP-telefoni!

040-24 61 00  |  aardnet.se

Just nu bjuder vi på 4 månader! Ingen startavgift, ingen 
bindningstid. A3 - En norrländskare bredbandsleverantör.

0770-910 000  |  A3.se

Utmärkt och billigt bredband med lägsta prisgaranti och 
nöjda kunder. Prova själv gratis i 4 månader, utan 
startavgift och bindningstid! Kan det bli bättre än såhär? 

0771-850000  |  universal.se


