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MINDRE PRISER!
HASTIGHED

I AF86 har vi
sørget for et stærkt 
       NYT internetprodukt til dig 

Opgraderede boligafdelinger:

 Hastighed Mbps Pris pr. md. 
 10/10  75,00
 400/400  100,00
 1000/1000  160,00

Ikke-opgraderede boligafdelinger:

 Hastighed Mbps Pris pr. md. 
 10/10  75,00 
 200/200  100,00
 450/450  160,00

Om de nye hastigheder og priser
Vi går fra fire produktvarianter til tre produkter:

• 10/10 fortsætter uændret på både pris og hastighed

• 150/150 og 250/250 hastighederne samles i et nyt 
   produkt med hastigheden 200/200

• 150/150 får 50/50 Mbps mere til samme pris

• 250/250 får 50/50 Mbps mindre end i dag og prisen 
  nedsættes med 60 kr./md

• 250/250 kunder kan opgradere til 450/450 til uændret pris

• 450/450 får uændret hastighed og prisen nedsættes 
  med 80 kr./md

• Medlemmer der opgraderer til Giga speed vil få 400/400 i
  stedet for 200/200 og 1000/1000 i stedet for 450/450 til 
  samme priser

Sådan bliver din afdeling opgraderet
Vi har allerede været i kontakt med alle medlems-
afdelinger i AF86. Kontakt derfor din afdelings-
bestyrelse, hvis du vil vide, om din afdeling skal 
opgraderes eller du ønsker, at den bliver det. 

Herunder kan du se de nye priser og hastigheder 
for opgraderede boligafdelinger og for ikke-opgra-
derede boligafdelinger:

Nu kan du få 1000/1000 Mbps for blot 160,00 kr. per måned!

Vi har skaffet højere hastigheder og lavere priser på flere af vores internetprodukter. Vi forventer at 
kunne tilbyde vores nye internethastigheder i løbet af foråret 2021. 

Der bliver to sæt hastigheder. Hvilken hastighed du kan få afhænger af om din boligafdeling har 
opgraderet til vores helt nye giga-hastigheder. Det hedder de, fordi vi som noget nyt tilbyder en 
1000/1000 Mbps (svarende til 1/1 GB) til en super stærk pris. 

Husk selvbetjening
AF86 har sin egen selvbetjening. På vores hjemmeside af86.dk kan du øverst til højre finde ’Mit AF86’. 
Selvbetjeningen er åben døgnet rundt, så du kan skifte tv-pakke og internethastighed, når det passer dig.
 
Første gang du skal logge på selvbetjeningen, skal du bruge et midlertidigt login. På vores hjemmeside kan du under ny-
heder læse meget mere om, hvordan du kommer i gang med selvbetjeningen, så du ikke behøver ringe, maile eller sende 
breve til os. Det hele kan klares via ’Mit AF86’. 




