Kender du dine foreningsfordele?
Vester Hassing Antenneforening og YouSee inviterer dig til åbent hus-arrangement
Vil du høre om dine unikke muligheder som medlem i din lokale antenneforening. og ved du fx at jeres
antenneforening har en særlig aftale med os, så du kan få en YouSee Tv-boks uden ekstra betaling.
Så er der en god grund til at kigge forbi.
Vi kommer på besøg i Gandrup
Her kan du møde vores eksperter, som er klar til at hjælpe dig – uanset om du har spørgsmål til tv,
internet eller mobil.

Vind fede præmier
Når du besøger arrangementet, har du mulighed for at vinde en række fede præmier.
Vind en iPhone 13*, en YouSee Gavekurv inkl. 2 x biograf billetter eller et gavekort på 500 kr. til din
lokale købmand.

Her finder du os
Gæstgivergaarden Gandrup
Stationsvej 9, 9362 Gandrup
3. maj 2022, kl. 14:00-18:00

Vi glæder os til at fortælle dig om dine foreningsfordele.

Venlig hilsen
YouSee i samarbejde med Vester Hassing Antenneforening

Psst – der vil være smørrebrød kaffe, vand
og sodavand til eventet.

Udfyld og deltag i lodtrækningen
Så er det måske dig, der vinder en af de fede præmier.

Navn

Tlf. nr.

Aflever din udfyldte kupon til en YouSee-medarbejder på eventet. Vi trækker vinderne ved lodtrækning.
Vinderne vil herefter få direkte besked per telefon. Hver husstand kan kun deltage én gang. Præmierne har en
værdi af 500 kr. (YouSee gavekurv inkl. biobiletter), 7.055 kr. iPhone 13, 128 GB og 500 kr. (gavekort til lokal
købmand). Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. iPhone 13 udbydes ved flere åbent hus-arrangementer
og én vinder trækkes den 5. maj 2022. Vinderen får direkte besked per telefon.

Går du glip af fordele?
Betaler du for Netflix?
Hvis du ser Viaplay, Netflix, HBO Max, Disney+
eller TV 2 PLAY – så er Bland Selv måske noget
for dig. Her kan du nemlig selv blande din egen
underholdningspakke med både tv-kanaler og
streamingtjenester – og måske endda spare penge.

Driller din wi-fi-forbindelse?
Er der steder i din husstand, hvor wi-fi forbindelsen
ikke er så god? Så kan en Wifi Booster styrke dit signal
– den kan du få med til dit internetabonnement.

Saml jeres mobiler – og få fordele
I er flere i husstanden og vil gerne have fordelagtige
priser på mobilabonnementer. Her tilbyder vi
fx familiepriser endda på Danmarks bedste
5G-mobilnetværk.

Super skarpe tilbud til dig
– som kan bestilles på dagen for åbent hus-arrangementet

Tv-boks til 0,-

Pris 99,-

Spar 647,-

YouSee Tv-boks
Den bedste tv-oplevelse

YouSee Mobil-abonnement
20 timer + 20 GB data

Prøv YouSee Bredbånd med 200 Mbit
inkl. wi-fi-router og sikkerhedspakke

Et stk. YouSee Tv-boks er gratis ved
aktivt tv-medlemsskab af Vester Hassing
Antenneforening

20 timer/ 20 GB i 6 mdr. 99,-/md.
Mindstepris 1.094 kr. ved 1 md. til 0 kr.

Første md. 0 kr. herefter 249 kr./md.
Fri oprettelse og forsendelse.
Mindstepris 1.245 kr. i 6 mdr.

