Marts 2022

Til- og frakobling af fællesantennen
Navn
Adresse
Tidligere adresse i Bredalsparken og Grenhusene. OBS du skal selv melde flytning til YouSee.

Flytning

Flyttedato

E-mail
Telefon

Bolignummer

Står på lejekontrakt og huslejekvittering

Oplysningerne behandles i henhold til gældende persondataret. De videregives til tredjepart i det
omfang produktets funktionalitet kræver det, f.eks i forbindelse med fejlmelding ol.
Når du er tilkoblet Bredalsparken og Grenhusenes fællesantenne, skal du overholde de til enhver
tid gældende regler. Reglerne kan læses på www.bredalsparken.dk under Boliginfo. Du kan også
få reglerne udleveret på ejendomskontoret eller hos IT-Gruppen.
Sæt kryds

Pr. md

Gebyr for
ændring

Gebyr ved
indflytning

Frakobling

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Tilkobling *)

183 kr.

400 kr.

0 kr.

*)

Inkluderer YouSees grundpakke og leje af den første Yousee tv-boks til 0 kr. pr. måned. Kontakt
YouSee for oplysninger om gebyrer og levering af tv-boksen.
Når du er tilkoblet Bredalsparken og Grenhusenes fællesantenne, kan du se YouSees grundpakke
på alle nyere tv.
Hvis du ønsker at se tv-kanaler, der ikke er i grundpakken, kan du bestille Bland Selv hos YouSee.
Hvis du bestiller Bland Selv, skal du være opmærksom på, at du skal benytte en YouSee tv-boks,
kortlæser og tv-kort eller andet udstyr som f.eks Chromecast eller AppleTV 4 til hvert af de tv, hvor
du ønsker at se andet end de tv-kanaler, der er i grundpakken.
Beboere kan købe op til fire kortlæsere pr. lejemål til en reduceret pris hos IT-Gruppen Berners
Vænge 18 kld. i vores åbningstid for personlig henvendelse.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte IT-Gruppen. Du kan finde vores
åbningstider på www.bredalsparken.dk under Boliginfo.
Dato:

/

20__

Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg er myndig, at ovenstående oplysninger er korrekte, og at jeg er informeret om
abonnementsvilkår, priser og reglerne for benyttelse af fællesantennen.

Blanketten e-mailes hel og underskrevet til tilmeld@bredalsparken.dk Den kan også afleveres til
IT-gruppen, Berners Vænge 18, kld.
IT-Gruppen behandler normalt blanketter om tirsdagen. Der kan i visse tilfælde gå op til 7 uger, fra
blanketten er afleveret, til ændringen er gennemført.
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