
Få tv-signalet i hus

Kom forbi og bestil din  
nye tv- og streaming løsning

Få adgang til uendelig underholdning
Når du vælger tv fra Vios, kan du selv bestemme, om det skal være  
en tv-pakke med faste kanaler, eller om du selv vil blande kanaler og 
streamingtjenester. På den måde betaler du kun for det, du bruger 
– og så endda til særlig foreningspris.

Selskabslokale 1 
Ingasvej 66, 8220 Brabrand 
Torsdag 17/11 
10:30 - 18:00

Hvis ikke du har mulighed for deltage lokalt, kan du komme til vores arrangementer her:

Fra den 1. december er det Vios, der tilbyder 
tv-abonnementer til din adresse. Det betyder, 
at du nu skal vælge ny tv-pakke 

Ceres Park
Stadion Allé 70, 8000 Aarhus
Mandag 28.11.22
11:00 - 20:00

Pssst ... Kan du ikke nå forbi åbent hus-arrangementet?  
Scan QR-koden, eller gå ind på vios.dk, og bestil direkte.

Musikhuset Aarhus 
Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus 
Mandag 21.11.22
11:00 - 20:00

Vi glæder os til at fortælle mere om dine 
nye fordele i samarbejde med Vios.

Venlig hilsen
YouSee
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Hvis ikke du har mulighed for at deltage, kan du online deltage på vores  
webinar torsdag d. 17/11 kl. 19:00. Hvor vi gennemgå dine nye muligheder.  
Følg guiden i bunden af inviationen for at deltage.

Du kan læse meget mere på Vios.dk og lave din TV-bestilling direkte  
på hjemmesiden.

Vi glæder os til at fortælle mere om dine nye fordele i samarbejde med Vios.

Venlig hilsen
YouSee

Scan QR koden med kameraet i din
smartphone og tryk på linket.
Eller tryk direkte ind via dette link:
yousee.dk/vios-webinar


