
 
 

TV + INTERNET  UPDATE 25. august 2014 
 

 
TV - YOUSEE 
YOUSEE kan alligevel ikke skifte før 1. september af tekniske årsager.  
 
Der omdeles informationsmateriale fra YOUSEE snarest. 
 
I september måned vil alle kanaler være tilgængelige, så der er mulighed for at se, hvad YOUSEE har at 
tilbyde. Denne introduktionsmåned er GRATIS.  
 
I løbet af september måned / starten af oktober måned vil hver husstand modtage en 
tilmeldingsblanket, hvor det er muligt at tilmelde sig den TV pakke man ønsker. Hvis man undlader at 
tilmelde sig nogen af pakkerne tolkes dette som, at man ikke ønsker at modtage TV fra YOUSEE og 
signalet bliver AFBRUDT. Det vil koste et gebyr at blive tilsluttet igen. 
 
 
INTERNET - FIBERBY  
FIBERBY har problemer med en gravetilladelse og FIBERBY forventer ikke, at kunne køre på fuld styrke 
før 10. september. Dette er ikke noget FIBERBY har nogen indflydelse på overhovedet og de beklager 
den kedelige start.  
 
FIBERBY har lovet at vi har internet frem til den 10. september, men at det nok bliver med de 
hastigheder vi har i dag.  
 
Der vil være en introduktionsperiode på ca. 14 dage, hvor internettet er GRATIS. Hver husstand vil i 
denne periode modtage en tilmeldingsblanket, hvor det er muligt at tilmelde sig til internettet via 
FIBERBY. Hvis man undlader at tilmelde sig tolkes dette som, at man ikke ønsker internet fra FIBERBY, og 
signalet slukkes. Det vil koste et gebyr at blive tilsluttet igen. 
 
Perioden fra 1. september og frem til FIBERBY er helt klar er GRATIS. Prøveperioden som FIBERBY 
tilbyder starter først når FIBERBY er helt klar. Det betyder formentlig, at hele september er gratis.  
 
 
WAOO / DANSK BREDBÅND 
ATA bokse skal afleveres hos varmemesteren. De steder hvor boksen er tilsluttet 220 V via fastmonteret 
strømkabel kan man undlade at medsende dette kabel, da der skal bruges elektriker til afmonteringen.  
    
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


