TILBUD TIL ALLE I VRIST - VEJLBY OMRÅDET

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS:
• Gratis tilslutning og installation
• Danmarks billigste fiber bredbånd
• Mulighed for tilkøb af tv-pakke
• Lokal service

DANMARKS BILLIGSTE
FIBER BREDBÅND
Langertech tilbyder nu stabilt internet i sommerhusene fra
Harboøre, Vrist til Vejlby Klit.
Løsningen er fiberbaseret og vi tilbyder skalerbare løsninger med
priser fra kun kr. 199/md for en 50/50 løsning, som vil dække
langt de flestes behov også til TV og streaming. (Se øvrige priser
nedenfor).
En stor fordel ved fiber fra Langertech, er den lokale service, hvis
der er problemer med forbindelsen: Du eller udlejningsfirmaet
ringer til os og vi får det til at virke igen uden at du skal vente flere
dage eller selv møde op på adressen.
Vi tilbyder i samme ombæring en fællesantenneløsning, også
specielt til sommerhuse. Pris for tv signal leveret gennem fiber
149 kr/måned.
Fladskærmen tilsluttes blot antennestikket på routeren og indstilles (ikke noget med en modtager boks med egen fjernbetjening)
– helt enkelt. Har man flere fladskærme fordeles signalet blot til
disse, og man kan se hvad man har lyst til på alle fladskærme.

Derfor kan alle antenner og parabol der sidder på taget/gavlen
fjernes. Det ser både pænt ud og så sparer man også på reparation af antenner i tide og utide. Fladskærmen skal som nu være
nyere end fra 2012.
Jeg tilbyder at fjerne det gamle antenne anlæg og tilslutte fladskærm for 1.000 kr.
Det er ikke et krav, at man både skal have internet og tv signal.
Man kan godt bestille internet uden tv signal.
Det er vigtigt, at flertallet af huse melder sig til mit fiber, for at jeg
kan levere til ovenstående priser. Jeg skal have besked inden d.
31/1 2021, og gerne så hurtigt som muligt.
Jeg forventer, at de første huse bliver tilkoblet omkring juni 2021.
Hele projektet forventes færdig i løbet af et år.
Mvh. Christian Langer
LANGERNET / LANGERTECH

FIBER BREDBÅND

FIBER BREDBÅND

FIBER BREDBÅND

50/50 MBIT

100/100 MBIT

1000/1000 MBIT

199

229

KR./MD.*

KR./MD.*

Giv beske

d inden

31.01.21

og spar 40
00 kr.
for tilslutn
ing.

KONTAKT FOR PRIS

+FIBER TV-SIGNAL

+EKSTRA

FÅ TV-PAKKE MED DIT
FIBER BREDBÅND

FÅ FJERNET DET GAMLE
ANTENNE ANLÆG OG TILSLUTTET DIN FLADSKÆRM

149

KR./MD.*

DR1, DR2, Ramasjang, TV2, TV Midt/Vest, NRK, SVT, ARD,
ZDF, NDR, WDR, MDR, SAT1, PRO7, Kabel1, RTL, RTL2 og
mange flere.

1.000

KR.

*6 mdr. binding på fiber bredbånd og tv-pakke, herefter kan abonnementet opsiges med 30 dages varsel.
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