
Glæd dig til masser af gode film.
Hvis du ikke kan se e-mailen klik her

   

 

Kære kundeKære kunde

Som du sikkert ved, blev vi ved årsski!et ramt af et stort tv-nedbrud.
Nedbruddet betød, at mange af vores kunder må"e undvære tv nytårsa!en.
Det er vi rigtig kede af. Som et plaster på såret har vi derfor sammensat en
filmpakke, som vi håber, at du og din familie vil få glæde af.
 
Fra på lørdag og måneden ud får du fri adgang til:Fra på lørdag og måneden ud får du fri adgang til:
 

Filmkanalen Viasat Film PremiereViasat Film Premiere, som du kan se direkte på dit tv.
Her kan du se topfilm som Star Wars - The Force Awakens, Zootropolis, The
Danish Girl, Straight Ou"a Compton, Flaskepost fra P (fra 22. januar) og
mange flere.

Fem udvalgte lejefilmFem udvalgte lejefilm, som du kan se på din mobil, tablet, pc og tv-boks.
Captain Fantastic, The Hateful Eight, Antboy 3, Kvinden i guld og Blood
Father.

Over 250 populære film250 populære film fra Viasat, som du kan se på din mobil, tablet, pc
og tv-boks, når og hvor det passer dig.

Allerede nu kan du på yousee.dk/filmpakken finde svar på eventuelle
spørgsmål og læse mere om, hvordan du får adgang til de mange film. 
Og fra på lørdag kan du så tage hul på selve filmpakken.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/templates-media/EmailTemplateSources/0_YS_TDC/2017/filmpakke/filmpakken.html#SPCLICKTOVIEW
https://yousee.dk/filmpakken?cid=emb_tv_diverse_TvFilmpakkeHTML_email_u0117&knr=%25%25CUSTOMERID%25%25
https://yousee.dk/filmpakken?cid=emb_tv_diverse_TvFilmpakkeHTML_email_u0117&knr=%25%25CUSTOMERID%25%25


Venlig hilsen

Jaap Postma
Koncerndirektør, YouSee

   

 

Kort status på tv-nedbruddetKort status på tv-nedbruddet
 

Søndag a!en, lidt over et døgn e!er fejlen opstod, fik de sidste kunder tv-
signalet tilbage. 

Vi har gennemført teknisk arbejde på 33 tv-centraler landet over og
udski!et udstyr og so!ware på 300 bokse, der styrer trafikken af tv-
signalerne. 

Vi arbejder fortsat hårdt og målre"et på at få afklaret årsagen til
nedbruddet og har i den forbindelse inddraget en række danske og
internationale eksperter for at undgå, at et lignende nedbrud sker igen.
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