FIBERNET TIL KULHUSE
De første 200 naboer har allerede tilmeldt sig fibernettet.
Det har de, fordi de alle har valgt at deres hus skal tilsluttes lynhurtigt og stabilt fibernet, som udover
at give en markant forbedring af brugeroplevelsen også øger husets værdi.
Alt i alt en investering der giver langt mere værdi end hvad det koster at være med.

2.500 kr.
En her og nu pris du ikke vil gå glip af
Normalpris for etablering af fibernet i et
sommerhus er min. 10.000-20.000 kr. så det er nu
du sparer rigtig mange penge.
Ejendomsmægler Klaus K. Mathiasen. EDC Poul
Erik Bech udtaler:
”Oftere hører vi fra købere, at de godt kunne
tænke sig bedre internetforbindelse i
sommerhuset og der er ingen tvivl om, at en
investering i fibernettet, vil gøre det nemmere
at få solgt de enkelte sommerhuse”

Du tilmelder dig her
www.novomatrix.dk/Kulhuse
Eller… vi hjælper dig
Du skal ikke føle at valget er uoverskueligt eller
besværligt.
Ring til os på telefon 70 22 22 00 og få den hjælp
du har brug for. Om det er information om
projektet eller tilmelding, så tager vi os god tid til
at hjælpe dig nærmere den kloge beslutning.

NOVOMATRIX ApS
Cvr nr. 38904698
Rørmosevej 2B
3450 Allerød
Telefon 70 22 22 00
Mail kontakt@novomatrix.dk

ABONNEMENT
 100 eller 500Mbit symmetrisk
hastighed
 Frit og ubegrænset dataforbrug
 Service og support
 Kan sættes i bero om vinteren

TILSLUTNING
 Totalpris 2500 kr. inkl. moms
Obs! projektpris
 Tilslutning uden abonnement
 Håndværkerfradrag kan bruges

Fem gode grunde
Du sparer minimum 7500 kr. ved at få
tilslutningen sammen med alle dine naboer
Du kan betale for tilslutningen uden at
oprette et abonnement
Fibernet tildeler din grund en unik værdi
som efterspørges af nye købere af
sommerhuse
Du kan sætte dit abonnement i bero i
vinterhalvåret – 49 kr. om måneden i op til
6 måneder
Du kan benytte dig af håndværkerfradrag

