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Bredbånd only. Som noget helt nyt kan du nu købe Bredbånd gennem NyraadNet, uden at du
samtidig skal købe vores TV-grundpakke til 1.833 kroner om året. Vælger du Bredbånd only, skal
du blot betale for den bredbåndshastighed du vælger (se www.nyraad.net) samt kontingent til
foreningen på 58 kroner om måneden (696 kroner årligt). Hertil kommer et engangsbeløb på 300
kroner til filterskift. Det forudsætter medlemskab af NyraadNet (Nyråd Antenneforening).
Yderligere oplysninger ved henvendelse til foreningens kasserer Kurt Løj, tlf. 5537 5251,
mailadresse nyraad-antenne@nyraad.net
Ny TV-boks fra youSee: YouSee har netop lanceret en ny og bedre boks til dit TV. Boksen kan
lejes for kun 30 kroner om måneden. Hvis du allerede lejer en youSee boks sparer du således 69
om måneden i forhold til nuværende boksleje. Boksen kan ikke købes.
Tilslutning til NyraadNet. I samarbejde med Dansk Kabel TV og youSee har bestyrelsen i
NyraadNet fået sammensat en rigtig god pris for tilslutning til antenneforeningen. Vi planlægger
lige nu en kampagne, der forventes at løbe af stablen umiddelbart efter sommerferien.
Tilslutningsprisen bliver kun 2.016 kroner inklusiv moms og inklusiv indmeldelsesgebyr til
foreningen. Der tages forhold for prisen for adresser, som er langt væk fra kabelnettet.
Bestyrelsen forventer endvidere at kunne levere nogle måneders gratis TV, til de der tager imod
tilbuddet. Boliger og Fritidsboliger, der ikke allerede har installeret bredbånd, kan fradrage udgifter
til etablering efter regler for Boligjobordningen. Husstande, som ikke er tilsluttet NyraadNet, vil
blive tilskrevet direkte.
Tidligere tilsluttede boliger vil ligeledes blive tilskrevet med tilbud om gratis gentilslutning samt
muligheden for levering af Bredbånd only. Også her forventer vi at kunne levere nogle måneders
gratis TV.
Forsikring. Skader på antennekabler med videre fra fordelerskabet ved vej samt på din grund,
kan du få dækket af dit forsikringsselskab ved at tegne en forsikring mod skade på skjult rør og
stikledning, hvilket vi anbefaler, idet det kan være meget dyrt at få en entreprenør til at grave i
jord, især hvis din stikledning går under vej eller fortov.
Kulturnatten i Nyråd. Igen i år deltager bestyrelsen for NyraadNet på Kulturnatten i Nyråd
fredag den 19. august klokken 18 – 21. Mød os i Skolens aula og få en god snak om dine mange
muligheder og fordele med TV, Bredbånd og telefoni som medlem af NyraadNet
Venlig hilsen – Bestyrelsen

