Nyhedsmail nr. 5/2020 fra NyraadNet
Gratis billetter til håndbold - Herrer.
Nu kan NyraadNet, i samarbejde med Dansk Kabel TV, igen tilbyde gratis billetter til TMS
Ringsted hjemmekampe i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted.
Billetterne tilbydes som tidligere efter ”først til mølle” princippet. Grundet Corona, kan der dog
opstå ændringer eller restriktioner som skal efterleves.
Ønsker du nogle af de gratis billetter, sender du en mail til leif@nyraad.net hvor du anfører
antallet af billetter og til hvilken kamp.
Planlagte spilledage og –tid, samt modstander i efteråret 2020:
 Tirsdag den 8. september klokken 19.30 mod Sønderjyske Herrer
 Mandag den 14. september klokken 20.00 mod Fredericia Håndboldklub
 Lørdag den 3. oktober klokken 15.00 mod Bjerringbro-Silkeborg
 Lørdag den 10. oktober klokken 15.00 mod Skjern Håndbold
 Mandag den 19. oktober klokken 19.30 mod Lemvig-Thyborøn Håndbold
 Tirsdag den 27. oktober klokken 19.30 mod KIF Kolding
 Torsdag den 19. november klokken 19.30 mod Mors-Thy Håndbold
 Lørdag den 28. november klokken 15.00 mod Ribe-Esbjerg HH
 Lørdag den 12. december klokken 15.00 mod Skanderborg Håndbold
 Tirsdag den 22. december klokken 19.30 mod GOG
Bredbånd.
YouSee har iværksat et generelt løft af cirka 420.000 af deres bredbåndskunder der modtager
bredbånd via coax kabel. For de fleste eksisterende kunder løftes hastigheder mellem 10 og 50
Mbit til 100 Mbit. De fleste eksisterende kunder mellem 100 og 200 Mbit løftes til 300 Mbit.
Nuværende priser fortsætter uændret til omkring 1. november.
Fra omkring 1. november får YouSee bredbånd helt nyt koncept.
Opgradering af kapaciteten i NyraadNet.
Henover forår og sommer 2020, har en del kunder med YouSee bredbånd via NyraadNet oplevet
manglende kapacitet i anlægget. Bestyrelsen for NyraadNet har forhandlet med YouSee om bedre
kapacitet i anlægget. Dansk Kabel TV har iværksat en opgradering af nettet. I løbet af den
kommende måned skulle problemet være løst.
Behov for hjælp?
Som det sikkert er de fleste bekendt, ringer man til youSee på 70 70 40 40, hvis der er behov for
hjælp til f.eks. bredbånd, tv-boks, manglende tv kanaler eller lignende. Bestyrelsen har nu lavet en
aftale med youSee butikken i Næstved Storcenter, der tilbyder stort set samme hjælp til kunderne,
som der tilbydes fra youSee kundecenter. Ring på mobil 30 33 33 14, læg evt. en besked og du
bliver ringet op. Ud over teknisk hjælp kan butikken også ombytte modem og lejet tv boks til
samme type som du har. Du sparer således den tid det tager at få sendt et produkt med posten.
Butikken kan også kontaktes via mail Naestved@yousee.tv
Hjemmesiden.
Du kan altid opdatere dig med seneste nyt om TV, streaming, bredbånd med videre på
www.nyraad.net
Venlig hilsen
Bestyrelsen for NyraadNet

