
Taastrup almennyttige Boligselskab - Vesterby 

Til beboerne i Vesterby fra afdelingsbestyrelsen. 

På vegne af bestyrelsen 

Jan Schönemann-Paul (Bestyrelsesformand) 

Hjemmeside - http://tabvesterby.dk - Mail - afdelingsbestyrelsen@tabvesterby.dk 
Facebook - https://www.facebook.com/TABVesterby 

Information omkring Yousee. 

Da der har været mange forskellige informationer omkring den nye aftale med Yousee, vil jeg her forsøge at samle 

trådene og forhåbentlig give lidt klarhed. 

Brevene som kom i sidste uge indeholder fejl omkring priserne & manglede bestillings dato, derfor nye breve. 

Nedenfor er de vigtigste spørgsmål omkring pakkevalget forsøgt besvaret ud fra de svar der er modtaget fra Yousee. 

Grundpakken: 

Skal man kontakte Yousee hvis man kun ønsker grundpakken?  

Nej, grundpakken betales over huslejen og er den alle beboere har adgang til som beboer i Vesterby. 

Skal man betale for den periode hvor der har været adgang til alle kanaler? Nej, på et tidspunkt laver Yousee den 

ændring som gør man ikke længere har adgang til alle kanaler, perioden frem til denne ændring er for Yousee's regning. 

 
Lille tillægspakke (Mellempakke) Pris pr. mdr. i 2015: 207,18 kr. Pris i 2016: 211,80 kr. Oplyst af Yousee d.20.10.15: 

Skal man kontakte yousee hvis man ønsker den lille tillægspakke? Ja, Yousee kontaktes på 70 70 41 24 for bestilling. 

Hvornår skal der senest bestilles? Bestillingen skal være foretagen senest 9. November 2015. 

Skal man betale for den periode hvor der har været adgang til alle kanaler? Nej, på et tidspunkt laver Yousee den 

ændring som gør man ikke længere har adgang til alle kanaler, perioden frem til denne ændring er for Yousee's regning. 

Skal der betales et oprettelsesgebyr? Nej, ikke hvis man bestiller inden 9 November 2015. 

Bestiller man efter 9 November skal der betales et oprettelsesgebyr på 595,- kr. 

Hvornår skal der betales fra? Som udgangspunkt skal der betales fra d.01.10.15. hvor aftalen trådte i kraft, dette be-

tyder det at der på et tidspunkt kommer en regning fra Yousee som dækker betaling fra d.01.10.15. & en periode frem. 

Dette har bestyrelsen overfor DAB gjort indsigelse mod og DAB går videre til Yousee, dog vil det nok være en god ide at 

lægge penge til side hvis det er muligt. 

 
Tillægspakke (Fuldpakke) Pris pr. mdr. i 2015: 271,39 kr. Pris i 2016: 294,42 kr. Oplyst af Yousee d.20.10.15: 

Skal man kontakte yousee hvis man ønsker den fuldpakke? Ja, Yousee kontaktes på 70 70 41 24 for bestilling. 

Hvornår skal der senest bestilles? Bestillingen skal være foretagen senest 9. November 2015. 

Skal der betales et oprettelsesgebyr? Nej, ikke hvis man bestiller inden 9 November 2015. 

Bestiller man efter 9 November skal der betales et oprettelsesgebyr på 595,- kr. 

Hvornår skal der betales fra? Som udgangspunkt skal der betales fra d.01.10.15. hvor aftalen trådte i kraft, dette be-

tyder det at der på et tidspunkt kommer en regning fra Yousee som dækker betaling fra d.01.10.15. & en periode frem. 

Dette har bestyrelsen overfor DAB gjort indsigelse mod og DAB går videre til Yousee, dog vil det nok være en god ide at 

lægge penge til side hvis det er muligt. 

 
I forbindelse med at Dansk Kabel TV afsluttede gennemgangen af vores antenneanlæg, skulle de have omdelt 

information omkring muligheden for at bestille ekstra stik og priserne på dette. 

Det er desværre endnu ikke sket hvilket vi har gjort opmærksom på overfor Yousee, som igen har rykket Dansk Kabel TV. 

Yousee er også blevet gjort opmærksom på at der stadig opleves problemer omkring kvaliteten af tv signalet, hvilket bla. 

giver sig udtryk i svagt signal, udfald, pixeleringer m.m. 

Information omkring hvilke kanaler pakkerne indeholder og hvilke muligheder der i øvrigt er, henvises til medsendte 

folder og Yousee på tlf. 70 70 41 24, samt på yousee.dk 


