Om op- og nedgradering af TV-pakke fra YouSee
Ønsker du at afmelde dig den kollektive TV-Grundpakke?
 Den enkelte ejer (ej lejer), skriver en mail til ejerforeningens administrator AE
Administration på kb@ae-administration.dk senest d. 20. i en måned, og bekræfter at ville
framelde sig TV-Grundpakken fra YouSee med angivelse af ejerens fulde navn og den
adresse det vedrører. Herved bliver abonnementet opsagt til udgangen af den følgende
måned.
 AE sender en mail til YouSee Foreningsservice på foreningsservice@yousee.dk og
afmelder den pågældende lejlighed.
 Gebyr: Det er gratis at afmelde sig den kollektive TV-Grundpakke
Ønsker du at tilmelde dig den kollektive TV-Grundpakke?
 Den enkelte ejer (ej lejer), skriver en mail til kb@ae-administration.dk og bekræfter at ville
tilmelde sig TV-Grundpakken fra YouSee med angivelse af ejerens fulde navn og den
adresse det vedrører.
 AE Administration sender en mail til YouSee Foreningsservice på
foreningsservice@yousee.dk og tilmelder den pågældende lejlighed.
 Betaling for TV-Grundpakken opkræves af Ejerforeningen til den pågældende ejer ligesom
øvrige fællesudgifter, dvs. via BS med opkrævningslinjen “TV Grundpakke”.
 Pris i 2018: 191 kr/md. (reguleres årligt af YouSee)
 Oprettelsesgebyr: 599,Ønsker du at opgradere din TV-grundpakke, så du får endnu flere kanaler?
 Når du er blevet tilmeldt Grundpakken, men ønsker flere kanaler, så kontakt YouSee
direkte, kig evt. på www.yousee.dk eller ring til 7070 4040.
 Dit tilkøb til TV-Grundpakken, vedkommer ikke Ejerforeningen, og du afregner tilkøbet
direkte med YouSee.
 Opsigelsesfrist, gebyr og bindingsperiode for tilkøbspakker: Følger de til enhver tid
gældende regler fra YouSee og er et 100% individuelt forhold mellem dig som forbruger og
YouSee, og har intet med Ejerforeningen at gøre.
Har du tidligere opgraderet din TV-pakke og ønsker nu at nedgradere din TV-pakke?
 Kontakt YouSee direkte, kig evt. på www.yousee.dk
 Opsigelsesfrist, gebyr og bindingsperiode for tilkøbspakker: Følger de til enhver tid
gældende regler fra YouSee og er et 100% individuelt forhold mellem dig som forbruger og
YouSee, og har intet med Ejerforeningen at gøre.
 Ønsker du også at framelde dig den kollektive TV-Grundpakke? Se beskrivelse øverst.
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Baggrund
Ejerforeningen har en kollektiv frivillig aftale om Grundpakke fra YouSee, for de beboere der
ønsker at være med i en sådan. Dette sikrer en lavere pris på Grundpakken end hvis de
pågældende beboere individuelt bestilte Grundpakken.
Ønskes ekstra kanaler oven i Grundpakken er dette et fuldt ud individuelt forhold mellem den
pågældende beboer og YouSee og vedkommer ikke Ejerforeningen.

