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GVD Antenneforening skifter udbyder
- i 2022 får du billigere tv og internet
Vi skriver til dig, da du i dag er medlem af GVD Antenneforening og modtager din tv-pakke og/eller internetforbindelse via GVDs antenneanlæg.
Stofa erstattes af GVD Net og YouSee Tv
I det nye år kan vi igen tilbyde vores eget GVD Net, som erstatter Stofa bredbånd. Som medlem vil det for de
fleste give en månedlig besparelse på mellem 60 og 130 kr. pr. måned i forhold til de nuværende priser ved Stofa.
Samtidig får du en internethastighed, der som minimum er lige så hurtig som din nuværende.
Modtager du din tv-pakke gennem GVD, vil det nye år også betyde ændringer for dig. Alle nuværende tv-pakker vil
overgå fra Stofa til YouSee, som tilbyder Danmarks største tv- og streamingunivers.
Du kan allerede nu læse mere præcist om de nye produkter på www.gvd.dk. Se også en oversigt på bagsiden.

For at komme godt fra start med det nye GVD tilbyder vi alle nuværende
og nye medlemmer gratis tv og internet i hele januar 2022!
Din overflytning sker automatisk
Din nuværende internetforbindelse og/eller tv-pakke vil automatisk blive overflyttet til tilsvarende eller bedre
produkter og priser hos henholdsvis GVD Net og YouSee. Du skal således ikke foretage dig noget på nuværende
tidspunkt. Vi sender dig inden længe yderligere information - det gælder uanset, om dit eksisterende udstyr skal
skiftes for at kunne modtage de nye produkter.
Hvad sker der nu? Gå ind på gvd.dk og opdater dine oplysninger
På vores hjemmeside finder du svar på de fleste spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med overgangen til det nye
GVD. Her kan du også logge ind i vores nye selvbetjeningssystem MitGVD, hvor vi vil opfordre dig til at opdatere dine
kontaktinformationer, så du ikke går glip af vigtige informationer i fremtiden. Se dit login øverst i brevet.
Vi sikrer en god overgang og er klar til at hjælpe
Har du yderligere spørgsmål, kan du besøge os i vores GVD-butik
i Skalborg eller deltage i et af vores kommende lokale informationsmøder. Her kan du blive klogere på det nye GVD og få hjælp
og rådgivning. Det vil også være muligt at møde os i Aalborg
Storcenter den 18.-20. november, hvor vi sammen med YouSee
står klar til at vejlede om vores nye tv- og internetprodukter.
Med venlig hilsen

Vi glæder os til at se dig til
vores informationsmøder
• I Gug Boldklub
d. 22. november fra kl. 15-21
• I Agri Nord Idrætscenter Skalborg
d. 23. november fra kl. 15-21
• I Svenstrup-Godthåb IF klublokale
d. 24. november fra kl. 15-21

Ole Gerdt Andersen
Formand i GVD Antenneforening

• I St. Restrup Idrætsforening
d. 25. november fra kl. 15-21

SÅ MEGET SPARER DU
TV-PAKKER I 2022
Fuldpakke

25 kanaler

36 kanaler

54 kanaler

Inkl. adgang til WebTV i EU.

Inkl. adgang til WebTV i EU.

Inkl. adgang til WebTV i EU.

439,-

599,-

549,-

pr. md.

*
,50

429,-

pr. md.

*
,10

199,-

AR
SP

Mellempakke

AR
SP

Grundpakke

pr. md.

Bland Selv 10, 20 eller 36
Med Bland Selv kan du frit vælge tv-kanaler og streamingtjenester og samle det hele et sted. Nemt og enkelt på én samlet
regning. Skræddersy din helt egen tv-løsning ved frit at vælge dine tv-kanaler og streamingtjenester. Du kan blande med dine
points, så snart din pakke bliver aktiveret. Pointene for streamingtjenester varierer, mens en tv-kanal altid koster 1 point.

Bland Selv 10

Bland Selv 20

Bland Selv 36

pr. md.

pr. md.

pr. md.

429,-

499,-

549,-

Se mere om tv-produkter og priser på www.gvd.dk

BREDBÅNDSPAKKER 2022

Til dig, der ønsker masser af
kapacitet på forbindelsen, så
hele husstanden kan være
online samtidig.

Til dig, der vil have lynhurtigt
internet, uanset hvad dine behov er. Med denne forbindelse
får du hurtig download af filer
og streaming i ultrahøj kvalitet.

Til dig, der har de absolut
højeste krav til din internetforbindelse og som på ingen
måde vil gå på kompromis.

299,-

369,-

Op til 259,-

pr. md. inkl. TV-pakke.
219,- uden TV-pakke

219,-

pr. md. inkl. TV-pakke
239,- uden TV-pakke

Læs mere om GVD Net, GVD mail, IP telefoni og samlerabatter på www.gvd.dk

*Besparelsen er beregnet i forhold til GVDs 2021-priser

*
0,
15

199,-

*
0,
10

*
,80

179,-

pr. md. med TV-pakke
199,- uden TV-pakke

AR
SP

GVD Net 400/100

AR
SP

GVD Net 200/50

AR
SP

GVD Net 100/25

