Kæ
ære kunde
Som
m du sikke
ert ved, ble
ev vi ved årrsskiftet ramt af et sto
ort tv-nedbbrud.
Ned
dbruddet betød,
b
at mange
m
af vo
ores kunde
er måtte un
ndvære tv nytårsaften.
Dett er vi rigtig
g kede af. Som et pla
aster på så
året har vi derfor
d
sam
mmensat en
n
film
mpakke, som vi håberr, at du og din familie
e vil få glæde af.
Fra
a på lørdag
g og måne
eden ud få
år du fri ad
dgang til:
Filmkanale
en Viasat Film Prem
miere, som
m du kan se
e direkte påå dit tv.
Her kan du
u se topfilm
m som Sta r Wars - The Force Awakens,
A
Z
Zootropolis
s,
The Danissh Girl, Stra
aight Outta
a Compton
n, Flaskepo
ost fra P (frra 22. janu
uar)
og mange flere.
Fem udva
algte lejefilm, som d u kan se på
p din mob
bil, tablet, ppc og tv-bo
oks.
Captain Fa
antastic, The Hatefull Eight, Anttboy 3, Kviinden i guldd og Blood
d
Father.
Over 250 populære film fra V iasat, som
m du kan se
e på din moobil, tablet, pc
og tv-bokss, når og hv
vor det passser dig.
Alle
erede nu kan
k du på yousee.dk/
y
/filmpakken
n finde sva
ar på eventtuelle
spø
ørgsmål og
g læse merre om, hvo
ordan du få
år adgang til
t de mangge film.
Og fra på lørd
dag kan du
u så tage h
hul på selve
e filmpakke
en.
Vi ø
ønsker dig rigtig god fornøjelse
e.
Ven
nlig hilsen
Jaa
ap Postma

Kon
ncerndirekktør, YouSe
ee

Ko
ort status på tv-nedbrud
ddet
Søndag afften, lidt ov
ver et døgn
n efter fejle
en opstod, fik de sidsste kunder tvsignalet tilbage.
Vi har gen
nnemført te
eknisk arbe
ejde på 33 tv-centrale
er landet oover og uds
skiftet
udstyr og software
s
på
p 300 boksse, der sty
yrer trafikke
en af tv-siggnalerne.
Vi arbejde
er fortsat hå
årdt og må
ålrettet på at
a få afklaret årsagenn til nedbru
uddet og
har i den forbindelse
f
e inddragett en række
e danske og
g internatioonale eksp
perter for
at undgå, at et lignen
nde nedbru
ud sker ige
en.


