Nyhedsmail nr. 4 / 2017 fra NyraadNet
I nyhedsmail nr. 4 / 2017 fra NyraadNet (Din lokale TV- og Bredbåndsforening) kan du læse om:
1. Kanalplads 65 skifter indhold pr. 1. juni,
2. Nyt mobilabonnement pr. 8. maj,
3. Hør radio på den nye YouSee boks,
1. Kanalplads 65 skifter indhold fra den 1. juni.
TCM kanalen lukker pr. 1. juni. I stedet sendes Viasat Series der viser et bredt udvalg af TV serier
indenfor spænding, krimi, komedie og drama. Kanalplads 65 ligger i fuldpakken. Har du TCM som
valgfri kanal, skal du inden den 20. maj vælge en ny kanal.
2. Mindre prisjustering på de fleste YouSee mobilabonnementer fra 15. juni.
Den 8. maj har YouSee lanceret nye mobilpakker, således at mobilen kan anvendes i 36 lande i
Europa, uden at du skal bekymre sig om, hvor meget det koster at ringe og sende data.
Fra den 15. juni kan de fleste eksisterende mobilkunder også benytte mobilen i 36 lande i Europa.
Da YouSee skal købe flere data hos udenlandske teleoperatører for at kunne levere denne vare,
kan man forvente en mindre prisstigning på sit abonnement. I de fleste tilfælde drejer det sig om
10 kroner om måneden. For kunder med de billigste mobilpakker ændres prisen med 20 kroner om
måneden. Justeringen af prisen sker pr. 1. juli 2017. Har du foreningsrabat fastholdes denne.
3. Hør radio på den nye YouSee boks.
Efter den seneste opdatering af softwaren til den nye boks fra YouSee kan du nu høre radio via
boksen/TV. På fjernbetjeningen skal du gå ind i ”Menu” og videre til ”Apps”. Her finder du
adgangen til radioen. Her vælger du den radiokanal du vil høre. Lokale radiokanaler kan desværre
ikke vælges. Når du har hørt radio omkring et minut, bliver din TV skærm sort, men ”vågner” når
du igen bruger fjernbetjeningen. Hvis du anvender eksterne højttalere til dit TV kan du slukke for
TV`et og høre radio gennem de eksterne højttalere.
Hvis du ikke allerede har den nye YouSee boks, men gerne vil leje den, skal du huske at
NyraadNet har en aftale med YouSee, der giver dig mulighed for at leje boksen for kun 30 kroner
om måneden. Kan du selv hente boksen i en youSee butik, sparer du forsendelsen - 99 kroner.
Med den nye boks kan du se TV når det passer dig. Du kan hente de fleste programmer i arkiv, du
kan starte forfra – det vil sige, at du kan se et program fra starten, selv om programmet er i gang
når du har tid til at se det, og så kan du sætte på pause, hvis du bliver forstyrret under
udsendelsen. Du kan også optage og se udsendelsen senere.
For yderligere information: Ring til youSee på 70 70 45 51, så hjælper de dig.
De sidder klar mandag til torsdag 8.00 til 17.30 og fredag 8.00 til 16.30.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for NyraadNet

