
Din lokale leverandør af TV og BredBånd

Grindsted  
Fællesantenne  

skifter navn til . . . 

HedenS neT
– og vi er stadig beliggende  
på den jyske hede, hvor du  
som bruger, altid vil være 

garanteret de bedste  
*priser og ydelser.

* Medlemmerne ejer vores eget net, som vi lejer ud  
til den bedste udbyder. Aftalen er p.t. hos YouSee.
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 InTerneT – lynhurtig op til 1 GB

Få fuld fart på internettet
Hedens Net tilbyder i samarbejde med YouSee 
skarpe priser på lynhurtigt og stabilt internet.  
Vi har netop fået opgraderet hele vores net  
til fremtiden og er leveringsdygtig med  
hastigheder på helt op til 1 GIGABYTe!

Du kan nu også få Bredbånd Only (kun internet) uden 
samtidig at købe TV-pakke. Internet Bredbånd Only 
kræver IKKE medlemsskab af Hedens Net. 

Læs mere på www.hedensnet.dk

Internet fra

129,-
pr. måned



 TV – valgfrihed med Bland Selv

+ TIlVAlG AF  
STreAMInG

BlAnd SelV

Vælg mellem 3 faste  
pakker eller Bland Selv
Som medlem har du mulighed for at vælge mellem  
vores faste pakker: Grund-, Mellem- og Fuldpakken 

Bland Selv er den nye måde at se TV på, hvor man  
kan vælge TV og streaming i samme abonnement.  
Denne løsning koster ikke mere end Mellem/Fuldpakken.  
Fordelen er, at du kan håndplukke dine favoritkanaler  
– og med mulighed for, at tilvælge streamingtjenester:  
F.eks. TV2 Play, VIA Play, HBO og Netflix. En populær løsning.

TV-boks

30,-
pr. måned  
(norm. 99,-)

Læs mere på www.hedensnet.dk

Der kan også vælges en løsning med en TV-boks til  
en ekstra fordelagtig pris, så du kan blande kanaler, 
bruge det store katalog, pause en udsendelse o.m.a. 



– vi dækker Grindsted, Hejnsvig og Sdr. Omme med den nyeste teknologi!

 Har du brug for rådgivning til  
at vælge dette produkt, er du  

velkommen til at kontakte os på 
info@hedensnet.dk  

eller Hedens Net  
tlf. 70 20 19 04 
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