Informationsmøder med YouSee.

Danskerne vil selv skræddersy
deres egen
tv- og streamingpakke
I løbet af de sidste par år er der sket en kæmpe omstilling i YouSee’s tilbud på tv
området. Der er mange nye tilbud og stor fleksibilitet, blanding af tv kanaler og
streaming kanaler, der er smarte muligheder med TV Boks og brug af andre platforme
end det traditionelle tv og så er der alle de prismæssige muligheder med færdige tv
pakker, Bland Selv og tilkøb. Oven i det hele er der så integrationen til de andre
produkter fra YouSee som mobiltelefoni og bredbånd.

Som der står ovenfor har danskerne taget de mange muligheder til sig – men når der
er mange muligheder opstår der ofte også nogen forvirring: Om priser, om
kombinationsmuligheder, om hvem man skal henvende sig til med sine ønsker, om
nu mit nuværende udstyr kan udnytte de mange muligheder og meget andet.
På kontoret bliver vi stort set dagligt kontaktet af medlemmer, som har brug for hjælp
til at finde vej i de mange muligheder, og mange har været i kontakt med YouSee
Kundeservice eller har været en tur i en YouSee forretning for at få råd og vejledning.
Derfor er der brug for mere information, og vi har nu aftalt med YouSee, at sammen
vil gøre noget ved det.

Vi afholder derfor et generelt informationsmøde, hvor Claus Nielsen fra YouSee vil
fortælle om alle mulighederne for tv og samtidig gennemgå YouSee produkterne i
bredbånd og mobiltelefoni. På de to områder har vi en rammeaftale med YouSee.

Informationsmødet finder sted
torsdag 14. marts kl. 18.30 i salen i fælleshuset.

Få din helt individuelle løsning.
Så følger vi op med et besøg fra YouSee informationsbussen, der er en rullende
YouSee forretning. Her er der mulighed for hver enkelt til at få aftalt lige præcis den
løsning, som passer bedst for både tv, bredbånd og mobiltelefoni.
Bussen vil holde på parkeringspladsen ved Fælleshuset og den kommer

tirsdag 9. april mellem kl. 15.00 og 19.00.

