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Nyhedsbrev fra din lokale antenneforening
Fleksible tv-løsninger
Du bestemmer selv, om du vil have en af de faste tv-pakker, eller om du vil blande en underholdningspakke
med både tv-kanaler og streamingtjenester oven på din Grundpakke.
Bland Selv-produkt er simpelt. Du blander din helt egen tv- og streamingpakke ved hjælp af point. Du skal
bare vælge, om du vil have 10 eller 36 point at blande for – så er du i gang.
NYT: Til Mellempakken med Bland Selv, kan der hos YouSee tilkøbes ekstra 10 point til 70 kr./md, således
du har i alt 20 point at vælge streaming eller tv-kanaler for.
Januar 2022 sker der ændringer i de faste tv-pakker, hvor bl.a. grundpakken udvides med TV2 NEWS og
TV3 Puls – se de opdaterede tv-pakke herunder.
Prisen på Bland Selv-pakkerne er den samme som prisen på den faste Mellem- og Fuldpakke.
Du kan udskifte dine Bland Selv-kanaler hver måned, hvis du har lyst, og uden det koster ekstra. Læs mere
om Bland Selv på: www.yousee.dk/tv eller besøg din YouSee butik (Bemærk vores lavere foreningspriser)

Faste tv-pakker:
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Bland Selv tv-pakker:

Læse mere on Bland Selv her

Kampagne
Spar tilslutningsgebyret på 375 kr. ved bestilling af tv-pakke eller bredbånd inden 31. december 2020.
Du kan kontakte vores administration på 76 95 84 15 (Mandag - fredag: 9:00 - 15:00) eller foretage din
bestilling her https://gsaf.dk/meld-dig-ind
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Lynhurtigt internet med indbygget sikkerhed
Med YouSee Foreningsbredbånd tilbyder vi lynhurtigt og stabilt bredbånd med garanterede hastigheder.
YouSee Sikkerhedspakke følger med i købet, så du altid kan færdes trygt på internettet.
YouSee Foreningsbredbånd indeholder:
•
•
•
•
•

Trådløst modem til alle hastigheder
Sikkerhedspakke inkluderet i abonnementet
Mail
Mulighed for Ip-Telefoni via bredbåndsmodemmet
Adgang til support kl. 8-20 alle ugens 7 dage

Kampagne gælder ved bestilling i YouSee butikken i Vejle eller Fredericia senest 31.12.2021 og ved at medbringe ovenstående kampagnevoucher.
6 mdr. binding. Priser v/automatisk kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr. pr. regning eller 9,75 kr. pr. regning v/PBS) og tilmelding til e-kommunikation (ellers gebyr på 29 kr. pr. md.)
Foreningsbredbånd forudsætter medlemskab af antenneforeningen. Du er allerede medlem, hvis du har en tv-pakke fra foreningen, alternativt kan du tegne et ”Bredbånd uden tv-pakke”
medlemskab til 19 kr./md. her: www.gsaf.dk/meld-dig-ind

Pakkeskift
Ønske om pakkeskift gældende fra årsskiftet skal være foreningen i hænde senest 10. december. Pakkeskift
kan bestilles på www.gsaf.dk eller ved at kontakte vores Foreningsadministration på 76 95 84 15.

Betaling af foreningskontingent
Opkrævning udsendes i december måned med forfald 2. januar 2022.
Har du ikke tilmeldt betaling til PBS, så husk at holde øje med posten.
Alternativt fremsender vi meget gerne faktura på mail – kontakt blot vores Foreningsadministration på
76 95 84 15 for tilmelding.
Ønsker du at bestille kvartårlig opkrævning, kan dette bestilles inden 10. december på www.gsaf.dk eller
ved kontakt til Foreningsadministration på tlf. 76 95 84 15.
Vi opfordrer til, at man bruger formularerne på vores hjemmeside www.gsaf.dk, når man ønsker at
kontakte Foreningsadministration, da dette sikrer, at alle oplysninger er til stede for korrekt behandling.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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