Kære grundejer
Bredbåndsforeningen i Utterslevhøj Grundejerforening har længe arbejdet hårdt på,
at få bedre bredbånd til foreningen, og nu ser det ud til at lykkes.
Vi har fået 3 mio. kr. i støtte fra staten til at etablere bredbånd infrastruktur i vores
område. Det er en unik mulighed for at opgradere alle vores huse (også i
salgsøjemed) med tidssvarende internet forbindelser.
Vi har nu fået støtten, vi laver alt det praktiske for jer, og det eneste som I skal gøre
er:
-

Skrive under på, at du ønsker at binde dig
Du skal tillade, at TDC etablerer bredbåndet ind til dig
Du skal tillade, at TDC sætter et stik ind i dit hus
Du skal betale 4000 kr. per husstand- staten betaler ca. 10.000 kr.
Ønsker du IKKE at være med, skal du alligevel give tilladelse til TDC sætter et
stik

Vi beder dig underskrive den medfølgende blanket, scanne den og sende til
bredbaandug@gmail.com eller sende/lægge den i postkassen til Engsvinget 37 eller
Lærkebakken 1. Svarfrist 1. marts 2017.
For at sikre at alle har modtaget blanketten, vil vi kontakte dig, hvis dit svar
udebliver.
Når vi har fået alle pengene ind på kontoen, betaler vi og sætter TDC i gang med
arbejdet. Kommer der skader på din grund som følge af gravearbejdet, betales dette
af TDC og GF understøtter processen.
Såfremt du IKKE ønsker at være med, skal du alligevel give tilladelse til at TDC skyder
bredbåndet ind på din grund, ellers kan de 300 andre husstande ikke få glæde af
støtten. Det koster dig ikke noget.
Der vil løbende blive skrevet nyhedsopdateringer på UG-Nyt og på Facebook.
MVH
Utterslevhøj Grundejerforening og Bredbåndsforeningen

SVARBLANKET UG BREDBÅND
Undertegnede vil GERNE være med i etablering af bredbånd i området der
dækker UG med udgangspunkt i en egenbetaling for etablering på 4,000 kr.
Betalingen forventes at forfalde i marts/april måned, da det er en forudsætning for projektets godkendelse, at alle har betalt
inden etableringen påbegyndes. UG Bredbåndsforening udsender nærmere anvisning herom.

Undertegnede ønsker IKKE at være med, men accepterer at TDC skyder
bredbånd ind på grunden
Navn(e)

___________________________________________

Adresse:

___________________________________________

Postnr.:

2400____By:_København NV___________________

E-mail:

__________________________Tlf.:______________

Dato:

___________________________________________

Underskrift ___________________________________________
Jeg er interesseret i at bestille følgende (sæt kryds)
YouSee TV og Bredbånd

YouSee Bredbånd

YouSee Mobil

YouSee Fastnet

Ved min underskrift tilkendegiver jeg, at jeg er interesseret i at bestille ovennævnte produkter hos YouSee. Jeg giver samtykke til at
YouSee må kontakte mig telefonisk og/eller på e-mail med tilbud på relevante TV-, bredbånds- og telefoniprodukter. Ved evt. bestilling
sender YouSee mig en ordrebekræftelse.
Vigtig info til dig fra YouSee
Denne blanket er ikke en endelig bestilling på YouSee produkter.
Forbehold. Tilkendegivelsen og evt. bestilling samles ind som en del af projekt om bedre bredbånd til dit lokalområde. Projektet bliver dog
kun til noget, hvis der er en samlet tilslutning. Hvis der ikke er fornøden tilslutning bortfalder projektet og alle tilkendegivelser, bestillinger
og ordrebekræftelser annulleres.
Fortrydelsesret og binding: ved evt. bestilling modtager du en ordrebekræftelse. Efter modtagelsen har du 14 dages fortrydelsesret. Hvis
projektet realiseres, er der binding på din ordre i 6 måneder fra leveringen begynder.

Udfyldes og afleveres i postkassen hos Henrik Lystrup, Engsvinget 37 eller Lars
Bredmose, Lærkebakken 1 eller scannes og sendes til bredbaandug@gmail.com

