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) Man binder sig som minimum til et internet abonnement i 6 måneder efter installationen 

VIGTIGT 
inden 20. juni 

Du kan nu være med til, at sikre, at SEAS-NVE etablerer fibernet på 

Askø/Lilleø. Det vil give nogle klare fordele, men det kræver noget af os, inden det 

kan realiseres. 

Tilbuddet om fibernet på Askø er en enestående chance. Der etableres nemlig kun 

fibernet i de udvalgte områder, hvor beboerne er interesserede. Er interessen 

tilstrækkelig stor, udrulles fibernet og det kan i den forbindelse tilbydes at etablere 

fibernet i den enkelte husstand for 0 kroner *
1
). Hvis ikke der opnås tilstrækkelig 

mange tilmeldinger, bliver planerne desværre ikke til noget. Det er derfor vigtigt, at vi inden 20. juni får 
samlet mindst 135 forhåndstilmeldinger, så projektet kan realiseres. Du bedes derfor markere din interes-

se, for at få fibernet, ved at udfylde og aflevere vedlagte forhåndstilmelding senest den 20. juni. Vi skal 
samlet set have 135 tilmeldinger, for at nå i mål. Vi mangler i skrivende stund helt klare mål, hvis også 

Lilleø skal omfattes, men SEAS-NVE arbejder på sagen. 

DIN FORHÅNDSTILMELDING ER VIGTIG. 

Forhåndstilmeldingen (uforpligtende) afleveres i postkassen på 

Konemadevej 9, Askø inden den 20. juni. Husk at påføre tilmeldingen 

din Askø/Lilleø adresse. Hvis du ikke kommer på Askø/Lilleø inden den 

20. juni, kan du enten scanne den udfyldte formular og vedhæfte den på 

en mail, eller bruge formularen på hjemmesiden for Askø/Lilleø Aktiviteter, 

udfylde den, og sende den på mail til: bent.hansen@mail.tele.dk. 

Med bestilling af den mindste Internetpakke i 6 mdr. (149 kr./md. eller 894 kr. i bindingsperioden) kan 

DU være med til at sikre, at Askø/Lilleø får bredbånd, og så kan du jo enten opsige aftalen efter de første 6 

måneder - eller få TV og telefoni hvis du ønsker det. Hjælp dig selv og andre på Askø/Lilleø med at gøre 

ophold på Askø/Lilleø attraktivt, og vær med til at holde en god værdi på din ejendom. 

Fibernet består af glaskabler, som er det hurtigste netværk til fremføring af data, der findes. På Askø kan 
fibernet give os en lynhurtig og stabil bredbåndsforbindelse. Med hastigheder, der starter ved 15/15 

Mbit/s og går helt op til 500/500 Mbit/s er der masser af kapacitet til fremtidens mange digitale oplevelser. 

Det giver uendelige muligheder for at være på internettet, arbejde med mail, se knivskarpt HD-TV, arbejde 

effektivt hjemmefra på den meget stabile internetforbindelse, kontakte borgerservice via videotelefon, leje 

film med din fjernbetjening og meget mere. 

Priserne er jo ikke uvæsentlige. For en ren internet forbindelse er priserne: 

• 15/15 Mbit/s  kr./md. 219,-   dog kun kr./md. 149,- de første 6 måneder (i alt 894kr.) 

• 50/50 Mbit/s  kr./md. 279,-   dog kun kr./md. 179,- de første 6 måneder 

• 60/60 Mbit/s  kr./md. 299,- 

• 90/90 Mbit/s  kr./md. 399,- 

• 250/250 Mbit/s  kr./md. 499,- 

• 500/500 Mbit/s  kr./md. 999,- 

Der er specielle priser for erhvervsforbindelser, og der arbejdes på specielle abonnementer til de, der ikke 

bruger huset hele året (sommerhuspakken) 

Der kan tilføjes fastnet telefoni til en internet forbindelse. Læse mere på: www.seas-

nve.dk/Privat/Fibernet/Produkter/telefoni.aspx  

Priserne for TV afhænger af, hvilke kanaler man ønsker at kunne se, og der er så mange muligheder, at vi 

nøjes med principperne her, og henviser i øvrigt til SEAS-NVE’s Kundeservice og hjemmeside på henholdsvis 

7029 2444 og www.seas-nve.dk/Privat/Fibernet/Produkter.aspx  

Princippet er, at man udvælger sig den TV pakke, der skal danne udgangspunkt (der er 4 pakker – Waoo 

Lille TV Pakke, Waoo Stor TV Pakke, Viasat Danmarks Pakke og Viasat Stor Danmarks Pakke) og så tilføjer 

små ekstrapakker og/eller enkelt kanaler indtil man har adgang til de TV kanaler, man har behov for.  

SEAS-NVE kommer til Askø/Lilleø på turismedagen for at besvare spørgsmål og orientere yderligere. 


