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BESTILLINGSLISTE TIL INTERNET, TV OG TELEFONI 
 
Udfyld bestillingslisten og send den til forening@ewii.com eller bestil online på EWII.com/østerbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIBERBREDBÅND 
 

 

 

 

 

TV-PAKKER      

 

 

 

 

TV-UDSTYR 

Sæt kryds            Anfør ønskede antal 

 

 

TELEFONI FASTNET 
OBS: Telefoni kræver fiberbredbånd 

For- og efternavn ____________________________ Allerede kunde hos EWII Ja      Nej 

Adresse ___________________________________ Nr./Sal/Etage __________________________ 

Postnr. ____________  By ____________________ Telefonnummer ________________________ 

E-mail ____________________________________ Evt. rabatkode _________________________ 

Dato _________  Underskrift ________________________________     Indflytningsdato _____________ 

Telefoni forbrug til kr. 19,- pr./md  Telefoni Fri Fastnet til kr. 99,- pr./md 

Telefonnr. jeg ønsker flyttet   Jeg ønsker nyt telefonnummer 

Flytning af eksisterende telefonnummer kr. 149,50,- (engangsbeløb) 

20/20 Mbit/s til kr. 119,- pr./md  150/150 Mbit/s til kr. 249,- pr./md 

- Du bruger internettet til det mest basale  - I er flere, der streamer og ser TV samtidig   

50/50 Mbit/s til kr. 199,- pr./md  600/600 Mbit/s til kr. 349,- pr./md 

- Du har IP TV, streamer TV eller gamer  - I er gamere og går ikke på kompromis 

TV-boks til kr. 30,- pr./md             Kortlæser til TV til kr. 299,-          YouSee kort til kr. 100,- (1. kort gratis)

    

Grundpakke – 25 faste kanaler til kr. 159 pr./md Grundpakke + 10 Valgfrie kanaler til kr. 339 pr./md 

Mellempakke – 39 faste kanaler til kr. 364 pr./md Grundpakke + 20 Valgfrie kanaler til kr. 389 pr./md 

Fuldpakke – 62 faste kanaler til kr. 514 pr./md Grundpakke + 36 Valgfrie kanaler til kr. 439 pr./md 

Hvornår har du brug for TV-udstyr?  

Vælger du en TV-pakke med Valgfrie kanaler, har du brug for udstyr. Vælger du en TV-boks, har du ikke brug for 

et YouSee kort/kortlæser. Kontakt kundeservice på 70 55 55 55, hvis du har spørgsmål til TV-udstyr. 

TV-boks kræver internetforbindelse og vær opmærksom på, at YouSee opkræver kr. 99,- i forsendelsesgebyr pr. 

boks. Op til 5 bokse pr. installation. Ved bestilling af mere end 1 boks, kontakt kundeservice på 70 55 55 55. 

Hvis du har en trådløs router fra EWII (HomeBox) med fra en tidligere adresse, skal du kontakte Teknisk Support 

for korrekt opsætning på 70 55 55 56. 
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