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Bland din egen tv-pakke til en
særlig foreningspris

Kontonr. 215673323
5. juli 2019

Din forening har ændret jeres aftale med os, så du nu helt selv kan vælge, hvad din tv-pakke skal
indeholde. Og du får stadig tv til en særlig foreningspris. Lige nu har vi givet dig adgang til vores
største tv-pakke, så du kan se alle vores tv-kanaler i en begrænset periode. Kontakt os, så vi kan
hjælpe dig med at sammensætte lige præcis din tv-pakke. Hører vi ikke fra dig inden 5. august 2019,
lukker vi for tv-signalet igen.
Bland din helt egen tv-pakke
Vil du have masser af valgfrihed, kan du med fordel vælge at blande din egen tv-pakke i stedet for en
fast tv-pakke. Her får du en fleksibel løsning, hvor du selv er med til at vælge, hvilke tv-kanaler og
streamingtjenester din pakke skal bestå af. Vælg fx Netflix, HBO Nordic og Viasat Film inklusive
Viaplay. Du får tv til en særlig foreningspris, uanset hvilken sammensætning du vælger.

Vælg din tv-pakke inden den 5. august 2019
1

Beslut, hvilken tv-pakke du vil have (se vedlagte ark).

2

Ring til os på 70 70 47 65, hør om priser, og bestil.

3

Så klarer vi resten for dig.

Jeres forening har ændret jeres aftale med os pr. 1. juli 2019. Og det er fra denne dato du vil blive
opkrævet de nye priser.
Vi kommer til Søndergaard den 16. juli
Kom og få hjælp til at vælge den tv-løsning der passer til dig. Vores YouSee medarbejdere står klar til
at vejlede om alle de nye muligheder. Besøg os tirsdag den 16. juli fra kl. 15.00 til 19.00. Du finder os i
jeres fælleshus på adressen Søndergaards allé 69, 2760 Måløv.
Venlig hilsen
YouSee

Få tv til en særlig god
foreningspris
Oprettelse 0.00 kr.

