HedensNet fejrer nye
foreningsfordele!
Kom forbi og få fingrene i dem
De nye fordele gælder for nuværende og
kommende medlemmer!
Godt nyt! YouSee har lavet en særlig aftale med HedensNet, som betyder, at du kan få ekstra
gode priser på dit internet derhjemme. Derfor kommer YouSee, sammen med HedensNet, på
besøg nær dig. Så du kan høre alt om, hvad den nye aftale betyder for dig.

Få gode råd og vejledning
Vil du vide hvordan du blander din egen tv-pakke med tv-kanaler og streamingtjenester? Eller
har du spørgsmål til internetpriser og hastigheder? Så kom forbi og få svar på alt fra tv til internet
og mobil.

Hvornår og hvor finder du os:
MAGION
Tinghusgade 15
7200 Grindsted
Tirsdag den 27. september
Kl. 14:00 - 18:00
Vi glæder os til at fortælle mere om dine
nye fordele i samarbejde med HedensNet.

Psst – HedensNet og YouSee byder på lune frikadeller og kartoffelsalat til nye og eksisterende
medlemmer.

Venlig hilsen
YouSee

Kan du ikke nå forbi åbent hus-arrangementet?
Kan vi i stedet ringe dig op. Scan QR-koden og udfyld
formularen. Eller gå ind på yousee.dk/event

Få YouSee internet i
samarbejde med
HedensNet
Frit valg til særpris!
Vælg den hastighed der passer til dig – og få sikkerhedspakke og en af markedets bedste wifi
routere oveni købet.

Få information om medlemskab, tv-pakkepriser og vilkår for tilslutning af tv eller internet hos
foreningen.

		
		
		
		

Få giga-hurtigt internet
GigaSpeed-stemplet er din garanti for den bedste internetoplevelse – nemlig
helt op til 1.000 Mbit, som er den hurtigste og mest stabile internethastighed. Så
kan hele familien game, arbejde, streame og meget mere – på samme tid.

		
		
		

Få wifi router i topklasse
Med en af markedets bedste wifi routere er du sikret en god, stabil forbindelse
og en fantastisk wi-fi-dækning i hele hjemmet.

		Få sikkerhedspakke oveni købet
		
Med i abonnementet følger en sikkerhedspakke til computer, tablet og mobil
		
med antivirus inkluderet. Så kan du være online uden bekymringer.

Følg med på HedensNets hjemmeside hedensnet.dk og læs mere om tilbud på tv- og streamingpakker samt muligheden for at vælge internet uden tv-pakke.

