
Kom til
Åbent Hus

Få et
særligt
tilbudMarts 2016

Kom til åbent hus og hør mere
Vi har udbygget vores netværk omkring Bøjden. Det betyder, at du nu kan få

hurtigere bredbånd og masser af godt tv i en tv-pakke, der ud over det store udvalg

af kanaler giver dig en række særlige fordele. Vi vil derfor gerne invitere dig og din

familie til åbent hus, så I kan høre mere om de tilbud, vi har sat sammen specielt til

beboerne i Bøjden.

 

Tid: Fredag d. 8. april 2016 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Horne forsamlingshus

Hornelandevej 33

5600 Faaborg

Er I forhindret i at deltage?
Har I ikke tid til at komme forbi, kan I også få de særlige tilbud, i jeres lokale TDC

Butik i Svendborg. I skal blot medbringe dette brev. Tilbuddet gælder frem til 18.

maj 2016.

Venlig hilsen

TDC Butik Svendborg

TDC Fællessalg, Sletvej 30, B-200, 8310 Tranbjerg J, faellessalg@tdc.dk, www.tdc.dk



TDC TV 
Få tv og bredbånd 
i én samlet pakke

Mulighed for tv og lynhurtigt bredbånd 
TDC har nu færdiggjort udbygningen af vores central 
i jeres område. Det betyder at I nu kan modtage tv og 
lynhurtigt bredbånd fra TDC. Vi vil gerne invitere dig 
og din familie til et hyggeligt arrangement, hvor I kan få 
personlig rådgivning og opleve jeres nye muligheder.

Kig forbi
Horne
forsamlings-
hus

Tid og sted
Fredag den 8. april 2016
Kl. 16.00 til 19.00
Horne forsamlingshus
Hornelandevej 33
5600 Faaborg



30 dages opsigelsesvarsel på TDC TV og ingen binding. Et tændt tv trækker ml. 2,5 - 4 Mbit. Forudsætter tilmelding til e-mailkommunikation, ellers
opkræves et gebyr på 29 kr./md. Forudsætter betaling via Automatisk Kortbetaling ellers opkræves 9,75 kr./regning via BS - eller 49 kr./regning via
manuel betaling. Vi leverer ikke TDC TV overalt. Oprettelsesprisen inkluderer Godt-i-gang installation og 40 m kabeltræk. Pris pr. ekstra meter er
50 kr. Det er en forudsætning, at der findes brugbar fastnetinstallation på adressen. Hvis der ikke findes en brugbar fastnetinstallation på installati-
onsadressen, vil du få besked om, at vi desværre må annullere din bestilling. Særligt for TDC TV med fastnettelefoni: 1 kr. pr. opkald, 0 kr./min. til
fastnet. TDC TV med fastnettelefoni hos anden udbyder tilbydes også.


