Kære kunde
Hos Universal Telecom bruger vi ikke penge på dyre reklame kampagner.
Men på at give vores kunder velfungerende telefonløsninger til billige
priser. Vi er stolte af at være billige, og har et specielt tilbud til dig og dine
venner. Anbefal en eller flere af dine venner at vælge Universal Telecom
som teleselskab, og vi giver 2 måneders gratis abonnement til både dig,
og den person du har anbefalet!
Med venlig hilsen
Universal Telecom

www.uvtc.dk
Se yderligere information og vores fantastiske priser på bagsiden af dette brev

DET ER NEMT AT SE, AT UNIVERSAL ER VALGET NÅR DET DREJER SIG OM AT SPARE PENGE!
Universal Telecom

TDC

Telia

Månedligt gebyr

134 kr

134 kr

134 kr

Tilslutningsafgift

0,19 kr/opkald

1 kr/opkald

0, 25 kr/opkald

Fastnet dag

0,17 kr/min

0 kr/min

0, 25 kr/min

Fastnet nat

0,09 kr/min

0 kr/min

0, 125 kr/min

Mobil dag

1,55 kr/min

1 kr/min

1,60 kr/min

Mobil nat

0,80 kr/min

1 kr/min

0, 80 kr/min

Operator

Alle priser er hentet fra internettet 31-01-2014, med forbehold for trykfejl

Skynd dig at udfylde kuponen og send den til os – du vil hurtigt begynde at spare penge.
JA, JEG VIL BESTILLE FASTNET ABONNEMENT MED FAST FORVALG FRA UNIVERSAL TELECOM
OG FÅ 2 MÅNEDERS GRATIS ABONNEMENT! (efter 2 måneders koster det kun 134 kr./md.)
Min ven som har anbefalet mig vil også få 2 måneders gratis abonnement på telefonnummer:

VENLIGST UDFYLD NEDENSTÅENDE FELTER:

TDC konto nummer:

DK - 043

Telefon nummer (kun fastnet telefoni):

Sendes ufrankeret
Modtageren
betaler portoen

Består af 9 cifre, og står på din TDC faktura. Har du ikke abonnement hos TDC, skal du i stedet oplyse hvilken
operatør der har dit abonnement.

CPR nr:
Navn:
Adresse:
Postnr. / by:
E-mail:

Universal Telecom

Underskrift/Dato:
Du skal være over 18 år for at oprette abonnement, og du kan kun tilmelde numre som du står som ejer af.
Bestiller du abonnementsaftale hos Universal Telecom accepterer du med din underskrift følgende: At bindingstiden er 6 måneder fra
aftalen er indgået. Efter denne periode er der én måneds opsigelses varsel. Skulle du ønske at opsige aftalen tidligere end 6 måneder
efter indgåelsen, betales der en afgift svarende til de i bindingstidens tilbageværende måneders abonnements afgift. Gældende abonnementsvilkår finder du på www.uvtc.dk.
Du kan lægge kuponen i en postkasse eller faxe den direkte til vores kundecenter på 80885287.

+++ 0476 +++
2750 Ballerup

