
En verden af
oplevelser

KAMPAGNETILBUD



Foran 
sammen

Nok til alle
Hele familien kan være på nettet samtidig  
– uden afbrydelser og forsinkelser. 

Altid i forbindelse
Med fiberbredbånd får du en stabil og 
 lynhurtig internetforbindelse, altid.    

Ubegrænsede muligheder
Nu kan du downloade og streame uden 
begrænsninger.

Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet,  
TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld 
gang med at udbrede fibernet, fordi vi har en mission om at bidrage 
til udvikling og vækst i vores region. Om at gøre Nordjylland til 
pionér. Og om at sikre, at du og resten af Nordjylland er rustet til  
en verden af oplevelser i den digitale fremtid. Om at vi går ”foran 
sammen”.

Dine fordele med fiber



Klar til fremtiden
Fibernet består af lyslederkabler, som kan sende data 
langt hurtigere end de traditionelle kobberkabler.  
Du synes måske, at dit internet allerede er hurtigt nok, 
og at du ikke har brug for højere hastigheder. Men fibernet 
handler ikke bare om lige nu, men også om fremtiden.  
I takt med at hverdagen bliver mere og mere digital, er 
det altafgørende, at vi er på forkant. Det betyder også, at 
du med fibernet giver din bolig en væsentlig opgradering, 
der vil få betydning, hvis du en dag skal sælge. 

Tæt på dig
Vi vil gerne, at det skal være så nemt for dig som muligt 
at få fremtidens forbindelse. Derfor sørger vi for installa-
tion og tilslutning, så du kan bruge tiden på noget andet. 
For selvom vi er lysår foran rent teknologisk, er vi altid tæt 
på dig. Vi er nordjyske ind til benet og kendt for vores 
personlige og nærværende kundeservice. Med os får du 
en lokal leverandør, som er til at få fat i, når du har brug 
for hjælp. Uanset hvor stort eller lille dit spørgsmål er. 

Danmarks bedste internet
Vores internet er kåret som Bedst i test for 4. år i træk  
og giver dig en lynhurtig og stabil forbindelse til glæde 
for alle i husstanden. I skal altså ikke bekymre jer om 
afbrydelser og forsinkelser – heller ikke selvom I er 
mange, der bruger nettet samtidig. Nu kan I streame 
hver jeres tv-serie, hvis I vil – internettet skal nok  
følge med. 



1) Telefoni Forbrug er forbrugsafregnet fastnettelefoni. Telefoni Fri Fastnet inkluderer fri samtale til alle fastnetnumre i Danmark, men inkluderer 
ikke opkald til mobil-, service-, og betalingsnumre samt opkald til udlandet. Tilbuddet gælder kun i kombination med køb af internet over 50/50 
Mbit/s. Mindstepris Telefoni Fri Fastnet 0 kr. Mindstepris Telefoni Forbrug 0 kr. 

Få Telefoni til 0 kr. de første 6 måneder  
Bestiller du internet med hastighed fra 50/50 Mbit/s, kan du tilvælge et abonnement på Telefoni Forbrug eller  
Telefoni Fri Fastnet 1).  Uanset hvilket du vælger, får du de første 6 mdr. for 0 kr. Herefter koster Telefoni Forbrug  
9 kr./md. og Telefoni Fri Fastnet 99 kr./md. 



Benyt vores kampagnetilbud og få fiberbredbånd til en særlig god pris.  
Når du bestiller hastighed over 50/50 Mbit/s får du i tillæg et GRATIS Viaplay 
abonnement i 2 måneder 2). Så kan du streame alt det du ønsker af film og 
serier - lige når det passer dig.

Internet

Alle priser er vejledende og vi tager forbehold for ændringer. Bindingsperioden er 6 måneder, og mindstepriser er 6 x abonnementspris plus 
gebyr for betalingsservice 9,75 kr./md.

219,-
kr./md.

15/15 
Mbit/s

169,-
kr./md.

8/8 
Mbit/s

339,-
kr./md.

75/75 
Mbit/s

399,-
kr./md.

100/100 
Mbit/s

499,-
kr./md.

250/250 
Mbit/s

999,-
kr./md.

500/500 
Mbit/s

50/50
Mbit/s

99 ,-kr./md. i 3 mdr.3)

Herefter
279 kr./md

LIGE NU

 2) Adgang til de 2 mdr. Viaplay-abonnement sendes pr. e-mail efter at vi har modtaget og registeret din ordre, og skal aktiveres senest 
31.01.2016. Gælder kun en ny Viaplay-konto. Efter de 2 mdr. fortsætter Viaplay-abonnementet uændret til Viaplays til enhver tid gældende 
listepris – se mere på Viaplay.dk. 
3) Mindstepris er 1.134 kr. og består af 3 mdr. x 99 kr. og 3 mdr. x 279 kr. Bindingsperioden er 6 mdr. Efter bindingsperioden kan du ændre 
dit abonnement uden gebyr. For mindsteprisen gælder, at der tilkommer gebyr for betalingsservice 9,75 kr./md. eller 49,00 kr./md. for 
papirfaktura. Der forudsættes adgang til fibernettet og kampagnetilbud gælder kun nye kunder, dvs. kunder som ikke har modtaget internet, 
TV og/eller telefoni via deres fibernetforbindelse de seneste 6 mdr. 
4) Hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført via kabel på www.bredbaandnord.dk/hastighed og rapporteret efter betingelserne.

En hastighed til ethvert behov
Hos os kan du finde en hastighed, som passer til  
dit behov, og efter bindingsperioden på 6 mdr. kan  
du nemt og bekvemt ændre dit abonnement på  
Mit Bredbånd Nord - selvfølgelig uden gebyrer.  
Alle hastigheder leverer vi selvfølgelig med 
hastighedgaranti 4)



Internet
+ Waoo! Lille TV-pakke

198 ,-
+ Waoo! Lille TV-pakke
50/50 Mbit/s Fiberbredbånd

kr./md.  
i 3 mdr. 5)

Bestil nu og få 2 måneders  
gratis abonnement  
på Viaplay 6) 

Lille - men med stor valgfrihed
Waoo! Lille TV-pakke indeholder 27 kanaler – heriblandt 
TV3, TV3 Puls og Kanal 5, som følger det danske 
landshold igennem alle kvalifikationskampene til EM 
i Frankrig 2016. Med TV boksen, som er inkluderet i 
prisen, får du direkte adgang til Netflix6) og til Waoo! 
Bio med hele 7.500 film. Derudover får du adgang til 
Kanalbutikken, hvor du selv kan vælge hvilke kanaler 
du vil købe, samt tjenester som Start Forfra, Pause og 
Waoo! TV-arkiv. Og er du til film og serier, vil du få stor 
glæde af streamingtjenesten Viaplay, som du får med 
gratis i 2 måneder 7).

5)  Mindstepris er 2.082 kr. og består af 3 mdr. x 198 kr. og 3 mdr. x 478 kr. Herefter 478 kr. /md. Prisen består af abonnement internet 279 kr./md. og 
abonnement Waoo! Lille TV-pakke 199 kr./md. Bindingsperioden er 6 mdr. Efter bindingsperioden kan du ændre dit abonnement uden gebyr. For alle 
mindstepriser gælder, at der tilkommer gebyr for betalingsservice 9,75 kr./md. eller 49,00 kr./md. for papirfaktura. Der forudsættes adgang til fiber-
nettet og kampagnetilbud gælder kun nye kunder, dvs. kunder som ikke har modtaget internet, TV og/eller telefoni via deres fibernetforbindelse de 
seneste 6 mdr.
6) Kræver Netflix-abonnement, som ikke er inkluderet i prisen. Netflix tilbyder nye kunder første måned gratis, og herefter er prisen fra 79 kr./md.
7) Adgang til de 2 mdr. Viaplay-abonnement sendes pr. e-mail efter at vi har modtaget og registeret din ordre, og skal aktiveres senest 31.01.2016. Gælder 
kun en ny Viaplay-konto. Efter de 2 mdr. fortsætter Viaplay-abonnementet uændret til Viaplays til enhver tid gældende listepris – se mere på Viaplay.dk.

Benyt dig af vores kampagnetilbud og få en særlig god pris,  
når du samler fiberbredbånd og TV hos os.

SPAR
919,-



I alt 20 kanaler fra Mini TV-pakke + 7 kanaler fra 
Lille TV-pakke = 27 kanaler

Mindstepris er 2.028 kr. og består af 50/50 Mbit i 6 mdr.  
(3 x 99 kr. + 3 x 279 kr.) og Waoo! Lille TV-pakke i 6 mdr.  
(3 x 99 kr. + 3 x 199 kr.)

Waoo! Lille TV-pakke

Mindstepris er 1.668 kr. og består af 50/50 Mbit i 6 mdr.  
(3 x 99 kr. + 3 x 279 kr.) og Waoo! Mini TV-pakke i 6 mdr.  
(3 x 49 kr. + 3 x 129 kr.)

49,-Waoo! Mini TV-pakke

*

Waoo! Favorit TV-pakke

Kampagnetilbud på TV pakker gælder kun i kombination med internetabonnement fra hastighed 50/50 Mbit/s. For alle mindstepriser gælder, at der 
tilkommer gebyr for betalingsservice 9,75 kr./md. eller 49,00 kr./md. for papirfaktura. Der forudsættes adgang til fibernettet og kampagnetilbud 
gælder kun nye kunder, dvs. kunder som ikke har modtaget internet, TV og/eller telefoni via deres fibernetforbindelse de seneste 6 mdr. Bindings-
perioden er 6 mdr. Efter bindingsperioden kan du ændre dit abonnement uden gebyr.  Vi tager forbehold for ændringer i kanaludbuddet og henviser 
til bredbaandnord.dk for altid opdateret oversigt.

HD = High definition - kræver at dit TV har MPEG4 - tuner eller at du har TV boks

  Disse kanaler leveres også analogt. Obs: Gælder dog ikke Mini TV-pakke.

Denne leveres kun som IP TV-pakke.  Disse kanaler kan du også se som Web TV. 

kr./md. 
i 3 mdr.

99,-

I alt for 20 kanaler

I alt for 27 kanaler

I alt for 36 kanaler

I alt for 57 kanaler

199,-

I alt 27 kanaler fra Lille TV-pakke + 9 kanaler fra 
Favorit TV-pakke = 36 kanaler

Mindstepris er 2.718 kr. og består af 50/50 Mbit i 6 mdr.  
(3 x 99 kr. + 3 x 279 kr.) og Waoo! Favorit TV-pakke i 6 mdr.  
(3 x 199 kr. + 3 x 329 kr.)

Waoo! Stor TV-pakke 299,-

I alt 36 kanaler fra Favorit TV-pakke + 21 kanaler 
fra Stor TV-pakke = 57 kanaler

Mindstepris er 3.438 kr. og består af 50/50 Mbit i 6 mdr.  
(3 x 99 kr. + 3 x 279 kr.) og Waoo! Stor TV-pakke i 6 mdr.  
(3 x 299 kr. + 3 x 469 kr.)

TV-pakker 

kr./md. 
i 3 mdr.

kr./md. 
i 3 mdr.

kr./md. 
i 3 mdr.

DR 1, 2, 3



Total underholdning 
Med VIASAT TOTAL får du hele 68 kanaler, hvoraf 30 af 
dem er i HD-kvalitet. Du får både sport, underholdning 
og børneprogrammer i én pakke. Vi giver dig også  
adgang til Viaplay Sport, hvor du ud over en masse film 
og serier kan se Champions League, Premier League, 
Superligaen, landskampe, NHL, golf, Formel 1, NFL og 
meget mere. TV boksen, som er inkluderet i prisen, 
giver dig mulighed for adgang til Netflix 9) og Waoo! Bio 
med hele 7.500 premierefilm og klassikere. Derudover 
får du adgang til Kanalbutikken, hvor du selv kan vælge 
hvilke kanaler du vil købe, samt tjenester som Start 
Forfra, Pause og Waoo! TV-arkiv.

Internet
+ VIASAT TOTAL

399 ,-
+ VIASAT TOTAL 
incl. Viaplay Sport

50/50 Mbit/s Fiberbredbånd

kr./md. 
i 3 mdr. 8)

Sport

8)  Mindstepris er 3.885 kr. og består af 3 mdr. x 399 kr. og 3 mdr. x 878 kr. Herefter 878 kr. /md. Prisen består af abonnement internet 279 kr./md. og 
abonnement VIASAT TOTAL  599 kr./md. Bindingsperioden er 6 mdr. Efter bindingsperioden kan du ændre dit abonnement uden gebyr. For alle mind-
stepriser gælder, at der tilkommer gebyr for betalingsservice 9,75 kr./md. eller 49,00 kr./md. for papirfaktura. Der forudsættes adgang til fibernettet 
og kampagnetilbud gælder kun nye kunder, dvs. kunder som ikke har modtaget internet, TV og/eller telefoni via deres fibernetforbindelse de seneste 
6 mdr. 9) Kræver et Netflix-abonnement med priser fra 79 kr. /md.

Få 68 forskellige kanaler med både sport, underholdning og 
børneprogrammer samt lynhurtigt fiberbredbånd til kampagnepris.

SPAR
897,-



TV-pakker fra 

Gældende for alle Viasat-pakker: 
Kampagnetilbud på TV pakker gælder kun i kombination med internetabonnement fra hastighed 50/50 Mbit/s. For alle mindstepriser gælder, at 
der tilkommer gebyr for betalingsservice 9,75 kr./md. eller 49,00 kr./md. for papirfaktura. Der forudsættes adgang til fibernettet og kampagne-
tilbud gælder kun nye kunder, dvs. kunder som ikke har modtaget internet, TV og/eller telefoni via deres fibernetforbindelse de seneste 6 mdr. 
Bindingsperioden er 6 mdr. Efter bindingsperioden kan du ændre dit abonnement uden gebyr. TV boks er inkluderet i abonnementet.
Vi tager forbehold for ændringer i kanaludbuddet og henviser til bredbaandnord.dk for altid opdateret oversigt.

VIASAT SPORTVIASAT SPORT
MÅNEDSPRIS 499,-

HD HD HD HDHDHD

VIASAT MELLEM

MÅNEDSPRIS 439,-

HD HD HD HD

HD

VIASAT TOTAL
KAMPAGNEPRIS 300,-

COMEDY

HD HD

HD HD HD HD HD

HD HD HDHD HD HD

HD HD HD HD

HD HD

HDHD

HD HD HD

HD HD HD HD

HD HD

HDHD

HD HD HD

HD HD HD HD

HD HD

HDHD

HD HD HD

HD HD HD HD

HD

Inkluderer adgang  
til serier på Viaplay

VIASAT BASIS

MÅNEDSPRIS 299,-
HD HD HD HD

HD HD

HDHD

HD HD HD

Mindstepris er 2.808 kr. og består af 8/8 Mbit/s i 6 mdr. (6 x 169 kr.) og Viasat Basis i 6 mdr. (6 x 299 kr.)

Inkluderer adgang  
til serier på Viaplay

Mindstepris er 3.648 kr. og består af 8/8 Mbit/s i 6 mdr. (6 x 169 kr.) og Viasat Mellem i 6 mdr. (6 x 439 kr.)

Inkluderer adgang  
til serier på Viaplay

Mindstepris er 4.008 kr. og består af 8/8 Mbit/s i 6 mdr. (6 x 169 kr.) og Viasat Sport i 6 mdr. (6 x 469 kr.)

Inkluderer adgang til film,  
serier og sport på Viaplay Sport

Mindstepris er 3.831 kr. og består af 50/50 Mbit/s i 6 mdr. (3 x 99 kr. + 3 x 279 kr.) og Viasat Basis TV-pakke 
i 6 mdr. (3 x 300 kr. + 3 x 599 kr.) Bemærk, at kanalerne Viasat Nature, Viasat Crime og Playboy TV deler 
sendeflade på samme kanal.

kr./md. i 3 mdr.

897,- 
SPAR

Sport



Med TV fra Bredbånd Nord skal du ikke tænke på sendetider men kan se TV 
præcis, når du vil. Du får en TV boks, som gør det muligt selv at bestemme, 
hvad du vil se, og hvornår du vil se det. Og du kan sagtens se TV på dine andre 
fjernsyn, som ikke er sat til boksen. TV boksen giver dig adgang til Netflix 10),  
og derudover kan du glæde dig til: 

TV som du vil 

10) Kræver et Netflix-abonnement med priser fra 79 kr. /md.

Pause 
Sæt programmet på pause, og 
start det igen, når du er klar til 
at se det færdigt.

Start forfra
En lang række programmer  
kan startes forfra, så du altid  
får begyndelsen med og aldrig 
går glip af noget. 

Waoo! Bio 
Her kan du leje mere end 7.500 
premierefilm og klassikere. 

Kanalbutikken 
Du kan tilkøbe Frit Valg Pakker 
og Frit Valg Kanaler med ét tryk 
på fjernbetjeningen og se dem 
med det samme.

Waoo! TV-arkiv
I TV-arkivet kan du nemt se eller 
gense et program, der er blevet 
 vist inden for de seneste 48 timer. 

TV hvor du vil
Med Waoo! Web TV kan du se de 
fleste af dine TV-kanaler via din iPad 
eller computer, og servicen koster 
ikke ekstra. Og nu kan du endda også 
se dem uden for hjemmet, f.eks. i  
sommerhuset – så længe du blot har 
forbindelse til  internettet. 

Trådløst TV 
Køber du et trådløst sæt, 

sendes TV-signalet fra din 

fiberboks til  din TV boks. 

Det er nemt, og du slipper 

for at trække kabler.  

Pris 699 kr.



1.  Vi hjælper dig i gang 
Vi vil gerne sikre, at du kommer godt i gang. Derfor får 
du besøg af vores kundekonsulent, når du har bestilt. 
Sammen aftaler I, hvor fiberen skal føres ind til din bolig, 
og du kan få svar på eventuelle spørgsmål. Konsulenten 
har alt udstyr med, så du behøver ikke foretage dig noget. 

3.  Vi installerer 
Vi blæser fiber ind i rørene, når de er gravet ned i jorden. 
Derefter får du besøg af vores tekniker, som monterer 
fiberboksen i stueetagen på det aftalte sted. Det eneste, 
du skal gøre, er, at give os adgang til din bolig. 

2.  Vi graver for dig  
Så skånsomt som muligt graver, og delvis skyder,  
vi fiberrør ind på din grund. Vi rydder selvfølgelig op  
og sørger for, at der ser pænt ud, når vi er færdige. 

4.  Vi tilslutter 
Vores tekniker tilslutter fiberboksen og din trådløse 
router – helt gratis. Du kan nu koble din computer,  
tablet eller smartphone til internettet – og opleve,  
hvad vi mener, når vi siger ubegrænsede muligheder. 

Og alt dette er gratis når du bestiller din nye fiberforbindelse.

Tryghed
hele vejen
- vi tager hånd om det hele



Håndværkervej 27  |  9700 Brønderslev  |  Tlf. 98 88 99 90  |  bredbaandnord.dk

Du kan 
roligt bestille
- du vælger selv hvordan

Bestil online
Bestil nemt og hurtigt på bredbaandnord.dk

Bestil pr. telefon
Ring til vores kundeservice på 98 88 99 90.  

Indsend bestillingssedlen  
med posten
Udfyld den vedlagte bestillings seddel og  
send den til os. Portoen er naturligvis betalt. 

Vi tager forbehold for evt. trykfejl sam
t æ

ndringer i pris og produkt. Septem
ber 2015.

Se vores forhandlere på
bredbaandnord.dk/forhandler

linkedin.com/company/bredband-nord

facebook.com/bredbaandnord


