


Erbjudande till

Stiftelsen Bodenbos

hyresgäster

Vi på BDTV har det stora nöjet att från 2016-02-01 kunna erbjuda Dig som hyresgäst hos Stiftelsen Bodenbo vårt 

stora utbud av tv-kanaler då vi nu får börja leverera vårt basutbud till Er.       

Detta utöver vårt stabila bredband som vi med god kvalitet kan erbjuda upp till 500mbit för privatkunder. 

Glöm inte att vi finns på orten.

Prisexempel på Bredband:

Bredband privat 100 100/100 Mbit 265 kr/månad

En bra tilläggstjänst:

BDTV +meny (rekommenderas varmt) +59 kr/månad

Router med Wifi 802,11 b/g/n för att koppla trådlösa enheter mot internet inklusive support där vi lämnar 

support till och med routern.

Vi kan även erbjuda ett mångfald av kanaler i olika paket eller de flesta var för sig. Vårt populära paket ”On the Rocks” 

innehåller alla kanaler och kostar 949 kr / månad.

Erbjudanden för Stifltelsen Bodenbo:s hyresgäster: Giltiga till och med 2016-03-31

CA-Modul till halva priset :  397 kr istället för 795 kr inklusive programkort. Hyra för programkort uppgår till 30 kr / 

månad. 

CA-Modulen ger basutbudet digitalt för väsentligt bättre bild samt möjlighet att beställa fler kanalpaket.

Vid nytecknande av internetabonnemang samtidigt så bjuder vi på CA-Modulen samt kostnaden för internet det tre 

första månaderna efter Er uppsägningstid.

Digital dekoder Dilog DCH760 med dubbla tuners  2295 kr (ordinarie pris 2995 kr).

Dekodern kan ta emot tv-signal både från internet och från vanliga tv-uttaget. Har man en USB-hårddisk ansluten till boxen så 

kan man spela in samt även pausa sitt tv-program. Med dubbla tuners kan man spela in ett program och se på ett annat 

samtidigt, alternativ spela in två olika program och titta på något inspelat samtidigt.

Vid nytecknande av internetabonnemang samtidigt så bjuder vi på kostnaden internet det tre första månaderna efter

Er uppsägningstid.

Hyra av DCH760 kan vi erbjuda för 100 kr / månad till och med 2016-07-31 inklusive programkort. Därefter gäller 

ordinarie pris på 179 kr / månad men utan bindningstid.

Välkommen med Er beställning till:

BDTV-butiken 0921-53030

Lulevägen 18

96133 Boden

info@bdtv.se

www.bdtv.se
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