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Den 1. juli 2019 åbner AAB Vejle op for nye tv-muligheder. AAB Vejle har indgået en ny aftale
med YouSee, der betyder, at alle beboere kan se frem til nye tv-muligheder. I den nye aftale får
du fortsat dit tv-abonnement til en særlig foreningspris. Du bestemmer selv hvilken tv-pakke, du
vil have. Og samtidig kan du se frem til nye tv-muligheder og f.eks. vælge en Bland Selv tvpakke, der både indeholder dine yndlingskanaler og de bedste streamingtjenester.
Aftalen giver også alle beboere i AAB Vejle muligheden for at bestille en YouSee Tv-boks til
30 kr./md. fra 1. juli 2019. Med boksen får du blandt andet nem adgang til at blande din egen
tv-pakke med både tv-kanaler og streamingtjenester. Har du allerede en YouSee Tv-boks vil
din pris automatisk blive ændret til 30 kr./md., når aftalen træder i kraft 1. juli 2019. Hvis du ikke
har, eller ikke ønsker en tv-boks, vil det være muligt at benytte kort og kortlæser, hvilket er
billigere, men også har færre funktioner.

Du får adgang til den største tv-pakke
Aftalen med YouSee træder i kraft 1. juli 2019. Men allerede i uge 20 får du adgang til den
største tv-pakke (Fuldpakken) i en begrænset periode. I starten af juni skal du tage stilling til
hvilken tv-pakke, du ønsker at beholde.
Du vil modtage mere information om de nye tv-muligheder i uge 21.
Obs. Er du ikke tilsluttet i dag, eller har du ikke Fuldpakken i dag, kan du i uge 20 lave en
kanalsøgning på dit tv for at kunne se alle kanalerne i Fuldpakken. Se hvordan du laver en
kanalsøgning på dit tv på yousee.dk/kanaler.

Ny aftale med nye tv-muligheder
Med aftalen kommer der også nye måder at bestille sin tv-pakke. AAB Vejle vil stå for
opkrævning af Grundpakken (den mindste pakke), mens du hos YouSee kan bestille pakkerne
Mellem- og Fuldpakke. Som en nyhed i aftalen bliver det muligt at bestille Bland Selv-pakker
med 10, 20 og 36 point.
LÆS MERE PÅ BAGSIDEN

Månedlige tv-priser i AAB Vejle

AAB - Grundpakke (opkræves af AAB)

Pris

Samlet pris

185,-

185,-

186,302.180.230,280,-

371,487,365,415,465,-

Mulige private tilvalg (opkræves af YouSee)
Mellempakke
Fuldpakke
Bland Selv 10
Bland Selv 20
Bland Selv 36

Informationsmøder om den nye aftale med YouSee
For at sikre at alle får sammensat den rigtige tv-pakke, får vi besøg af et hold af YouSee
medarbejdere. De kommer over 3 dage, så sæt kryds i kalenderen på den dag, der passer
dig/jer bedst.
Mandag 27. maj i Fælleslokalet i Møllevangen, Hasselvænget 10
Tirsdag 28. maj i Beboerhuset i Finlandsparken, Finlandsvej 103A
Onsdag 29. maj i Kvartershuset i Løget by, Løget Høj 2A

Alle dagene er der bemanding fra kl. 12-18
På møderne kan du stille spørgsmål og få et overblik over de nye muligheder.
Vel mødt! Og rigtig god fornøjelse med de kommende afdelingsmøder.

Venlig hilsen
AAB Vejle i samarbejde med YouSee

