
       Kære medlem af Sønderho Antenneforening.   26. november 2020 
 

  Gratis højere hastighed på internettet i 3 måneder 
 
Vi skriver til dig, der i lighed med en del andre har vores laveste internethastighed. 
Vi opererer med forskellige hastigheder og dermed også forskellige priser ud fra den 
antagelse, at ikke alle har det samme behov. 
 
Har man eks. i perioder hjemmet/sommerhuset som sin arbejdsplads, vil man ofte 
have behov for meget høje hastigheder på internettet. 
Modsat den familie, der kun har behov for at sende mails/beskeder, har et mindre 
behov for at søge oplysninger på internettet, være på mobilbank, streame en film 
engang imellem eller lignende aktiviteter. Familien her kan fint nøjes med vores 
laveste hastighed.* 
 
Men behov kan ændre sig. Du vil måske gerne se en tv-udsendelse, når du har lyst og 
tid og ikke på det tidspunkt, der står i TV programmet. Altså “streame” tv 
programmer. Eller flere i familien er begyndt at benytte vores film/serie kanal 
Viaplay, som jo er en del af alle medlemmers tv pakker. Og skulle du være så heldig at 
få børnebørn på besøg, så er det næppe tv programmet, der har deres interesse. De 
vil i stedet spørge: “Hvad er koden til dit internet”.  
Så er det, at behovet for en større hastighed hurtigt kan blive aktuelt. 
 
For at give dig en god mulighed for at teste, om en højere hastighed giver en bedre 
brugeroplevelse, vil vi tilbyde dig en firedobling af din nuværende hastighed fra dine 
nuværende 20/5mb/sek til 100/20mb/sek. 
 

Gratis i 3 måneder 
 
Prøveperioden starter d. 1. december 2020 og slutter d. 28. februar 2021. 
Hvis du har lyst til at tage imod vores tilbud, så henvend dig til foreningens kasserer 
Marius Nielsen på tlf.: 24895770 eller til næstformanden på bent@maigaard.com  
 
Venlig hilsen fra Sønderho Antenneforening 
 
Det med småt: efter udløbet at den 3 måneders prøveperiode føres hastigheden tilbage til 20/5mb.sek. og  
135kr/md, medmindre du har orienteret Sønderho Antenneforening om, at du gerne vil fortsætte med 
100/20mb.sek. til 199kr/md. gældende fra pr. 1. april 2021. Du får altså i alt 4 mdr’s gratis forhøjelse af 
internettet, hvis du fortsætter med 100/20mb/sek. 
*Hvis du udlejer dit sommerhus, anbefaler vi altid mindst 100/20mb/sek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


