Aarhus den 14. november 2022
Til beboerne i Afdeling 6, 11, 13, 14, 20, 22 og Præstehaven 7 + 7A i Afdeling 1
Ang. dit TV-signal
Som du formentlig har hørt, så har Antenneforening Aarhus (AFAA) afsluttet deres
samarbejde med Stofa, og det har betydning for dit TV-signal, da din afdeling i dag har en
aftale med Stofa omkring TV. Vi har brugt de seneste uger på at finde ud af, hvilken
betydning det mere konkret har for din afdeling, at Stofa pr. 1. december ikke længere kan
sende TV til den gennem coax-nettet.
Vios og Fastspeed, der begge er en del af AFAA, vil gerne overtage leverencen af TV til
din afdeling. Det har de skrevet et brev om, som du finder vedhæftet dette brev.
Vær opmærksom på, at den ’julegave’, der skrives om, formentlig vil starte af sig selv pr.
1. december, men at den ophører den 1. januar. Hvis du gerne vil fortsætte med at kunne
se TV via coax-nettet i det nye år, så skal du altså handle inden da. For eksempel ved at
oprette dig som bruger på linket i deres brev.
Her kan du se en liste over, hvilke produkter der påvirkes:
TV: Du kan bestille dine TV-pakker på www.vios.dk eller www.fastspeed.dk, eller du kan
gå ned i en af YouSees butikker eller i ViOS-butikken på Hans Hartvig Seedorffs Stræde
3-5.
Bredbånd: Du kan bestille dit nye bredbånd på www.vios.dk eller på www.fastspeed.dk,
eller du kan gå ned i ViOS-butikken på Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5.
Telefoni: Skal du have nyt fastnetnummer, skal du kontakte ViOS på 44 40 44 60 eller
sende en mail til kontakt@vios.dk. Skal du lave en nummerflytning, kan du gøre det på
www.vios.dk eller du kan ringe på 44 40 44 60.
E-mail: Har du en Stofa-mail og har brug for hjælp til at få lavet en ny mailadresse, eller
bare generelt hjælp til IT, kan du tilmelde dig på www.vios.dk eller ringe til ViOS på
44 40 44 60.
Har du andre spørgsmål til dit TV-signal eller andre produkter, så kan du kontakte:
Vios på tlf.nr. 44 40 44 60 eller mail kontakt@vios.dk
Fastspeed på tlf.nr. 89 87 37 00 eller mail kundeservice@fastspeed.dk
Venlig hilsen
Østjysk Bolig
Driftsafdelingen

Vi glæder os til at levere TV og højhastighedsbredbånd fra Vios A/S

Kære beboer,
Som du har kunne læse i pressen, har Antenneforening Aarhus (AFAA) hjemtaget coax-nettet, efter mange
års samarbejde med Stofa. Vi har lyttet til vores medlemmer, som har ønsket fleksibilitet i sine valg, og Antenneforeningen Aarhus ønsker at fremtidssikre vores medlemmers muligheder.
Det betyder derfor at du fra 1/12, skal have leveret TV fra Vios A/S, og nedenfor kan du se de muligheder vi
har til dig.
Du skal oprette dig som bruger her https://vios.dk/address-lookup/ , så holder vi dig opdateret om hvilke
muligheder der er på din adresse.
En lille ekstra julegave:
” Pr. 1 december vil Vios A/S i samarbejde med YouSee levere grundpakken igennem antennestikket, med 23
faste tv-kanaler til alle medlemshusstande helt automatisk og gratis i en måned som en julegave til medlemmerne, mens de beslutter sig for, om de vil fortsætte med grundpakken eller vælge YouSees nye underholdningsprodukt YouSee Play som ren digital løsning”
Vi sidder altid klar på telefonen til at besvare jeres opkald, så ring gerne på 44 40 44 60. Du kan hele døgnet
få fat i os på kontakt@vios.dk så svarer vi så hurtigt vi kan.
Alle de nævnte priser er 2023 priser.
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