Vælg-selv-TV til en knivskarp pris
Waoo!3
 Lille TV pakke med Start forfra
 Bestil 30/30 Mbit/s fiberbredbånd og få 50/50 Mbit/s
 Waoo! Bio
 Telefoni Fri Fastnet
Læs mere >

Fødselsdagskoncert den 29. oktober

Vind et gavekort til FDM travel

SEF's domicil - Vores Lys - fylder 1 år

Anbefal SEF's nyhedsmail til en af dine venner og deltag i lodtrækningen
om et rejsegavekort på 2.500 kr. til FDM travel. Du vælger selv, hvordan
rejsegavekortet skal anvendes.

17 personers Big Band spiller jazz og swing i SEF's foyer fra kl. 19:30, hvor
der også er smagsprøver fra Vinspecialisten. Gratis adgang - begrænset
antal pladser. Fra kl. 8.30 og hele dagen byder SEF på køtilbud i butikken
og attraktive tilbud på sef.dk og i butikken. Der afholdes rundvisninger i
Vores Lys – begrænset antal pladser.

Læs mere >

Læs mere og tilmeld dig her - først til mølle… >

Aften-support

El-Gården

Quiz – Vind energi

Glæd en ven

Efter en rundspørge ved vores
kunder har vi besluttet at udvide
vores åbningstid i supporten – følg
link for åbningstider

Bestil din næste elektriker hos Elgården Svendborg - installationer,
vedligeholdelse, rådgivning og
vagtservice

Få din daglige energi sammen med
SEF og Fitness dk - vær med i
lodtrækningen om et gavekort til
en personlig træningstime

Bliv SEF-ambassadør og skaf os en
ny kunde – vi belønner dig med en
flaske vin.

Læs mere >

Læs mere >

Læs mere >

Læs mere >

SMS- og Datapakker

Bedøm din Waoo! pakke!

Superskarpe priser på mobilen…
FRI SMS/MMS til 59,- kr/md
MOBIL SURF 1 GB i Danmark til 59,- kr/md
MOBIL SURF 10 GB i Danmark til 79,- kr/md

Din mening er meget vigtig for os, da den er
med til at sikre, at vi leverer den bedste service
til vores kunder.

Læs mere >

Giv din mening til kende >

Afmeld nyhedsbrev her

Gør klar til fyringssæsonen!
Vinteren står for døren – husk at tjekke din
gaskontrakt.
Tjek vores gaspriser her >
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