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Gamle hastigheder 

Cirque Internet 512Kb/256Kb 

kr. 59 om måneden.  
(Mindstepris i seks måneder kr. 354,-)  

 

Cirque Bredbånd 4Mb/1Mb 

kr. 100 om måneden.  
(Mindstepris i seks måneder kr. 600,-)  
 

Cirque Express 10Mb/1Mb  

kr. 150 om måneden.  
(Mindstepris i seks måneder kr. 900,-)  

 

Cirque Express 20Mb/2Mb kr. 

250,- om måneden. 
(Mindstepris i seks måneder kr. 1500,-) 

 

 

Nye hastigheder 

Cirque Internet 1Mb/1Mb  

kun kr. 59 om måneden  
(Mindstepris i seks måneder kr. 354,-) 

 

Cirque Bredbånd 12Mb/12Mb  

kun kr. 99 om måneden  
(Mindstepris i seks måneder kr. 594,-) 

 

Cirque Express 20Mb/20Mb  

kun kr. 139 om måneden  
(Mindstepris i seks måneder kr. 834,-) 

 

Cirque Express 40Mb/40Mb  

kun kr. 199 om måneden  
(Mindstepris i seks måneder kr. 1194,-) 

 

 

Kære beboer på Frederiksgården, 

Det er os en fornøjelse at orientere om, at priserne falder – og produkterne bliver bedre.  

I praksis sker der følgende:  

 Familiepakkerne ophæves således, at Internet og telefoni vil figurere som to særskilte 

abonnementer på fakturaen. Dette gør det samlede abonnement billigere end det 

nuværende 

 Servicegebyret falder fra kr. 12,- til kr. 9,- uanset om du er koblet på Internet/telefoni 

eller begge dele 

 Hastighederne på Internettet stiger samtidig med at prisen falder 

 Som altid tilbyder vi Cirque Telefoni (kr. 35,-) samt Cirque Telefoni Flatrate (kr. 79,-) 

Overgangen til de høje symmetriske hastigheder: 

Som nuværende kunde behøver ikke foretage dig noget, hvis du for øjeblikket abonnerer på 

f.eks. Cirque Bredbånd 4Mb/1Mb, så bliver hastigheden opgraderet til 12Mb/12Mb, - helt uden 

prisstigning!  

Ændringen træder i kraft pr. 11/3-2013, og vil fremgå af fakturaen. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vi tilbyder også: 

Cirque Express 100Mb/100Mb 

Denne pakke sikrer dig og hele familien en lynhurtig download, og med den høje upload 

hastighed er den ideel, hvis du har egen server eller andet, som kræver en høj upload. 

Hastigheden er 100Mb/100Mb, og abonnementet koster kun 249 kr. om måneden                                                                                              
(Mindstepris i seks måneder kr. 1494,-). 

Ønsker du den helt høje hastighed på 100Mb/100Mb, skal du kontakte kundeservice på 

kundeservice@cirque.dk – for tilmelding; eller benytte det omdelte tilmeldingsmateriale. 
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Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- 

Cirque Surf’n’talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. 109,- 

Cirque Surf’n’talk 480: 480 min fri tale, 5GB/fri sms/mms kr. 199,- 

 

 

 

 

Simkort til 4G mobilt bredbånd (500Mb) kun kr. 49,- om måneden (Mindstepris i seks måneder kr. 294,-)                                                          

Simkort til 4G mobilt bredbånd (2GB) kun kr. 99,- om måneden (Mindstepris i seks måneder kr. 594,-)                                                                          

Simkort til 4G mobilt bredbånd (20GB) kun kr. 199,- om måneden (Mindstepris i seks måneder kr. 1194,-)                                               

Simkort til 4G mobilt bredbånd (40GB) kun kr. 299,- om måneden (Mindstepris i seks måneder kr. 1794,-) 

 

Uanset om du vælger at abonnere på Internet eller telefoni, får du oveni op til fire gratis 

mobilabonnementer, hvor du med fordel kan vælge at gøre brug af: 

 

 

 

 

 

 

Derudover kan vi nu tilbyde en tillægspakke til de ordinære mobilpakker, denne gør det muligt 

at ringe til over 50 lande for kr. 39,-  

Orienter dig på cirque.dk om hvilke lande der indgår i pakken. 

 

Som noget helt nyt tilbydes nu også 4G… bredbånd når du er på farten.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

For at benytte et 4G simkort er det nødvendigt, at være i besiddelse af en dongle eller router, 

disse kan købes hos Cirque.  

 

Er du ikke allerede kunde hos Cirque; kan du med fordel benytte det omdelte 

tilmeldingsmateriale – portoen er betalt!  

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

De bedste hilsner  

Cirque BoligNet 


