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Ny mulighed for beboerne
– YouSee tv-boks til foreningspris
YouSee har en rigtig god nyhed, som vi har glædet os til at fortælle dig om. I 2016 lancerede vi
vores nye tv-boks, som giver beboerne i AAB afd. 37 en ny måde at se tv på. Man bestemmer
selv, hvad man vil se og hvornår.

Ny tv-boks: Fra live til tidsforskudt tv
Kort fortalt har vi ladet os inspirere af brugervenligheden fra YouSee Tv & Film på app og web.
Vi har tilsat en række nye funktioner og samlet det hele i vores nye YouSee tv-boks. Resultatet
er, at beboere får flere muligheder og kan se tv på deres præmisser.

Lej den nye tv-boks for kun 30 kr. om måneden
Prisen for den nye YouSee tv-boks er normalt 99 kr. om måneden, men AAB afd. 37 kan nu
tilbyde beboerne at leje tv-boksen til kun 30 kr. om måneden, inkl. moms. De sparer således 69
kr. om måneden, en samlet besparelse på 828 kr. om året, og kan opsige boksen med blot en
måneds varsel.

Sådan får jeres beboere rabatten
Beboere, som allerede har den nye YouSee-boks og som gerne vil have rabatten, skal kontakte
YouSee-kundeservice på 70 70 40 40 og få den lagt på deres abonnement. Nye boks-kunder vil
automatisk få rabatten på deres abonnement.

Læs mere om boksen her
Har du spørgsmål om den nye tv-boks, kan du læse mere her: yousee.dk/boks eller kontakte
YouSee Kundeservice på 70 70 40 70 eller 70 70 40 40.

Venlig hilsen

YouSee

PS: Den ”gamle” Samsung boks
Beboere, som har den ”gamle” Samsung boks, kan vælge: 1) at beholde den, eller: 2) at
kontakte YouSee Kundeservice på telefon 70 70 40 40 og bede om at købe den til en
engangspris af 299 kr. Eller: 3) at bede YouSee Kundeservice om at få den ”gamle” Samsung
boks ombyttet til den nye YouSee-boks.
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