
BRF Ingrid

CA-modul/kortläsare CryptoCAM CI+

Passar de flesta moderna TV-apparater (Kräver DVB-C)

Styr TV:n med en fjärrkontroll

Beställningstalong - TV
Gör ert val nedan

HD-box DILOG DC-235

Inspelningsförberedd HD-box (Lagringsmedia ingår ej)

Passar till alla TV-modeller

Kryssa
endast
ett val!

Jag vill beställa extra utrustning till kampanjpris 
Extrakort med baspaketet kostar 19 kr/mån

CA-modul
399 SEK
ord.pris 695 SEK

Dilog DC-235
610 SEK
ord.pris 995 SEK

Dilog DCH-280
1695 SEK

Extern hårddisk 1 TB
795 SEK

Förberedd för inspelning via extern 
USB-hårddisk (ingår ej). Trippla tuners 
för att kunna spela in två olika kanaler 
samtidigt som man tittar på en annan. 

Namn

Personnummer

Lgh nrAdress

Telefon

E-post

Beställningstalongen lämnas in till Danska vägen 57 B, 219 29 Malmö senast 
tisdagen den 15 decmeber. Alternativt fyller man i talongen på www.sydantenn.se/ingrid



BRF Ingrid

Hastighet            Månadsavgift              Startavgift             Bindningstid

10 Mbit/s

25 Mbit/s

100 Mbit/s

100 Plus Mbit/s

149:- inkl moms/mån

199:- inkl moms/mån

219:- inkl moms/mån

269:- inkl moms/mån

595:- inkl moms

0:- inkl moms

595:- inkl moms

0:- inkl moms

1590:- ink moms

995:- inkl moms

1590:- ink moms

995:- inkl moms

6 månader 

24 månader

6 månader 

24 månader

6 månader 

24 månader

6 månader

24 månader

Bredband via Antennuttag
(Kabelmodem ingår i alla hastigheter)

Bredband via LAN-uttaget

Grundfunktionsbredband   

- Är aktiverat för samtliga som grund

- Grundfunktion med en hastighet som tillåter ett användande för grundläggande 

 surfande, till exempel bankärenden och mail.

Individuell bredband 300/300 Mbit/s  

- Beställes och debiteras individuellt med en kalendermånads uppsägningstid.

- Aktiveras när man som boende registrerar sig på sydantenn.se/ingrid/bredband

 

Individuell uppgradering 1000/1000 Mbit/s 

- Beställes och debiteras individuellt med en kalendermånads uppsägningstid.

- Aktiveras när man som boende registrerar sig på sydantenn.se/ingrid/bredband

0:- inkl. moms/månad

 

                 69:- inkl. moms/månad

                           119:- inkl. moms/månad

Bredband
Gör ert val nedan av bredband

Jag har idag bredband från Com Hem 
via antennuttaget och vill byta till LAN-uttaget.
Kryssar du i denna ruta kommer du bli kontaktad av Sydantenn som hjälper dig vid övergången.


