Nyhedsbrev Jul – Julegave fra Sundbynet

Hej Alle
Som tidligere lovet, så har vi i år en lille julegave til jer alle fra Sundbynet.
Da vi er en non-profit forening, og har haft stor succes de sidste par år med at få
nye foreninger ind, og dermed blevet større, så har vi nu mulighed for at give lidt
tilbage.
Derfor har bestyrelsen valgt at vi giver alle 7000 medlemmer i Sundbynet en
julegave, som i forhåbentlig bliver glade for.
Julegaven består af følgende:

Alle får en måned gratis tv og internet i januar måned*
Det betyder at i på jeres næste opkrævning vil se at januar måneds internet og
tv står til 0 kr.
Alt afhængig af hvad i abonnerer på vil besparelsen være fra 100kr til 645 kr
som i så kan bruge på noget andet.
* = det er kun de 2 internet abonnementer og de 3 tv pakker som er gratis i
januar, ekstrakanaler, public ip, og andre tilvalg bliver stadig faktureret.
Det er super dejligt at vi har denne mulighed for at kunne give lidt tilbage til jer
medlemmer, og vi håber i tager godt imod denne nyhed.

Ny kanal i Fuldpakken
I forbindelse med årets forhandlinger med Canal Digital, er det lykkedes os at få
den nye sportskanal - Sport Live med i vores programudbud uden at vi ændrer
prisen, dette er opnået tildels ved besparelsen på at Disney XD udgår, samt en
højere rabat på kanalerne generelt.
Information omkring kanalen kan læses her https://www.sport-live.dk
Jeg lægger kanalen ud i systemet lige i starten af det nye år, og senest 4 januar.

God Jul
Til slut vil vi bare ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og vi håber
at i alle er friske og kan se frem til et nyt år, hvor vi forhåbentlig kan komme lidt
mere tilbage til normale tilstande.
Med venlig hilsen
Carsten Larsen & Bestyrelsen Sundbynet

