Tillykke med dit nye hjem
Det er noget særligt at flytte ind i en helt ny bolig. Derfor har vi gjort det let for dig at se tv og
komme på internettet. Vi har nemlig sørget for at der er åbnet for tv-signalet, den dag boligen
overdrages til dig. På den måde kan du pakke flyttekasser ud, samtidig med du følger med
i nyhederne på dit tv.
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Dine nye tv-oplevelser er flyttet ind

Teglholmsgade 1

Du har fra overdragelsesdatoen adgang til en masse
tv-kanaler. Her åbner vi for vores største tv-pakke,
Fuldpakke, som du kvit og frit kan se i ca. 1 måned
- fra den dato boligen overdrages til dig.

CVR-nr. 14 77 39 08

Sæt blot antenne-kablet i tv-stikket
og tænd for fjernsynet
Inden prøveperiodens udløb skal du tage stilling til, hvilken tv-pakke du ønsker.
Ønsker du ikke en tv-pakke, lukkes der automatisk for signalet efter endt prøveperiode.

Bredbånd med indbygget sikkerhed
I din nye bolig er der installeret et modem til YouSee Bredbånd. Med YouSee Bredbånd får
du hurtigt og stabilt bredbånd med garanterede hastigheder. Og på overdragelsesdatoen kan
du ringe til os på 70 70 41 24 og få tilsendt din aktiveringskode som sms. Når du har modtaget
aktiveringskoden skal du logge på den trådløse forbindelse og aktivere netværket. Dette kan
gøres fra din computer eller smartphone. Der vil automatisk komme en aktiveringsside frem
hvor du indtaster aktiveringskoden. Så er du på internettet.
Som en velkomstgave får du oprettelse af bredbånds-abonnement til 99 kr. (normalpris 299 kr.)
Du vælger frit mellem følgende hastigheder og månedspriser:
25/5 Mbit til 249 kr.
50/10 Mbit til 269 kr.
100/20 Mbit til 299 kr.
300/60 Mbit 399 kr.
500/60 Mbit til 499 kr. (tilbydes endnu ikke overalt)
Gå på netbank uden bekymringer
YouSee Sikkerhedspakken følger med bredbåndsabonnementet, så du altid kan færdes trygt
på internettet. Mange danske internetforbindelser er forsøgt hacket inden for det sidste år.
Så måske er du mere sårbar, end du tror? Med Sikkerhedspakken kan du bl.a. beskytte
børnene på nettet, få effektiv antivirus, shoppe trygt online og gå på netbank uden bekymring.

OBS! Du kan ikke bestille tv- og bredbånd før tidligst
på overdragelsesdatoen af boligen.
Fra overdragelses datoen, er vi klar til at hjælpe dig på 70 70 41 24.
Venlig hilsen
YouSee

6 mdr. binding. Priser v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr. pr. regning eller 9,75 kr. pr. regning v/BS) og tilmelding til ekommunikation (ellers gebyr på 29 kr. pr. md.). Overdragelsesdatoen på boligen er den dato som jeres bygherre har informeret os om.
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