Rammeaftale for kabel-TV i din bolig
ALBOA ønsker, at kunne tilbyde TV-signaler til den samme pris, fra samme leverandør - uanset hvilken afdeling
man bor i. Der er derfor lavet en rammeaftale med YouSee pr. 1. januar 2013.
Tilvalg udover grundpakken
Det er kun grundpakken, der er omfattet af det antennebidrag, som opkræves via din husleje. Hvis du ønsker en
større TV-pakke, bredbånd m.m., er dette individuelle tilvalg, som du selv skal bestille og afregne direkte med
YouSee.
Framelding af kabel-TV
Der er mulighed for at fravælge grundpakken, hvis du ikke længere ønsker kabel-TV i din bolig, men i stedet selv vil
etablere en anden løsning. Hvis du fravælger grundpakken betyder det i praksis, at kabel-TV forbindelsen i boligen
afbrydes - du kan altså ikke længere modtage nogen form for TV-programmer eller internet via antennestikket heller ikke fra andre leverandører.
Du behøver ikke tage stilling til om du vil framelde TV-signalet ved indflytning. Framelding kan ske løbende over
året.
Såfremt du ønsker at framelde dig levering af tv-signalet fra YouSee, SKAL du udfylde og underskrive nedenstående blanket og returnere den til ALBOA, Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J, aflevere den på varmemesterkontoret eller
pr. mail til ”udlejning@alboa.dk” - men husk! blanketten skal være underskrevet inden du sender den.
HUSK desuden at framelde individuelle tilvalg direkte ved YouSee på telefon 70

70 40 40.

Antennebidraget, der betales via huslejen, nedsættes med et beløb svarende til den aktuelle pris på grundpakken.
Tidligere års underskud og eventuelle antenneetableringsudgifter er du stadigvæk forpligtet til at betale.
VIGTIG - INDEN DU FLYTTER IND I EN BOLIG!
Ovenstående mulighed betyder, at du bør tage kontakt til ALBOA på tlf. 87 406 746, for det tilfælde, at den tidligere lejer har afmeldt antennesignalet ellers kan du risikere, at der ikke er tv-signal i boligen når du flytter ind.
Der kan gå op til 10 arbejdsdage før signalet bliver tilsluttet.
Med venlig hilsen
Udlejningsafdelingen

almen boligorganisation aarhus

Udfyld nedenstående kupon - du kan gøre det på din pc eller ”i hånden” - udskriv den og send den til ALBOA.
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Undertegnede ønsker ikke at modtage TV-signal og internet fra YouSee fremover.
Jeg er bekendt med, at jeg herefter ikke kan modtage nogen form for TV eller internet via afdelingens antennenet.
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