Tekst til www.grejsdalen.dk om boksombytning

Vi skifter til YouSee
– og du har mulighed for at ombytte din digitalboks
Udlevering af YouSee digitalboks og kortlæser sker 12. januar 2015
På udleveringsdag har YouSee også flere gode tilbud på deres produkter, så kig forbi til en snak om dine
nye muligheder hos YouSee.
Til dig som har købt en digitalboks hos Stofa
Har du i dag en Stofa digitalboks, vil den ikke virke efter overgangen til YouSee pr. 12. januar 2015.


Ombytning af digitalboks
YouSee tilbyder dig at ombytte din Stofa digitalboks til en YouSee boks uden beregning.
Så kan du hurtigt komme i gang med alle fordelene med bl.a. YouSee Plus.
Læs mere om YouSee Plus på www.yousee.dk/plus



Ombytning af kortlæser (CA-Modul)
Har du en Stofa kortlæser – også kaldet et indstiksmodul eller CA-modul, kan du ligeledes frit få
ombyttet denne til en YouSee kortlæser, som du kan f.eks. bruger til Tv med Bland Selv og
Ekstrakanaler.



Har du en ny fladskærm?
Du kan fint se YouSee Tv uden boks eller kort, hvis du har et moderne DVB-C fjernsyn med
MPEG4. Det er med andre ord slet ikke sikkert, at du har brug for at få ombyttet din hardware.
Kig forbi til en snak på dagen.

Udlevering af digitalbokse og kortlæsere vil foregå i Dalstedets Venner, Grejsdalsvej 413:
•

12. januar fra kl. 14.00 – 20.00

Husk dit gule Sygesikringskort
Du skal medbringe dit Sygesikringskort for at få udleveret en YouSee boks eller kortlæser. Sygesikringskortet skal være på den person, som skal stå som ejer af boks eller kortlæser fra YouSee.
OBS! Der udleveres ikke boks eller kort uden fremvisning af Sygesikringskort.
Hvilke digitalbokse kan byttes?
Det er kun tv-bokse og kortlæsere, som du har købt hos Stofa, der kan ombyttes. Udlevering af en ny
YouSee digitalboks og YouSee kortlæser forudsætter, at du samtidigt afleverer dine gamle produkter på
dagen.
Bemærk!
Der kan kun ombyttes én boks og én kortlæser pr. husstand. Vi ombytter digitalbokse lige over, så har
du en boks fra Stofa med harddisk, bytter vi til en YouSee Boks inkl. harddisk. Vi ombytter ikke andre
typer af hardware bokse, som evt. er købt i detailhandel.
Vi gælder os til at se dig og gør opmærksom på, at der kan forekomme kø ved ombytning, så afsæt god
tid!
På gensyn!
YouSee og bestyrelsen i Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug

