Dịch vụ chuyển nhượng lại đài
phát của kênh truyền hình và đài
phát thanh
Kính gửi quý cư dân,
Vodafone sẽ chỉ định lại các đài truyền hình và đài phát thanh vào ngày 26 tháng 5 năm
2021, đồng thời tắt một số đài phát.
Nếu bạn cần trợ giúp tại chỗ, chỉ cần đặt dịch vụ cài đặt từ đối tác dịch vụ của chúng tôi.
Kỹ thuật viên đến nhà bạn theo lịch hẹn và tiếp nhận các cài đặt và nếu cần, sẽ kết nối
các thiết bị kỹ thuật số hiện có cho bạn. Và tất cả đều có mức giá đặc biệt 89 euro (đã
bao gồm VAT). Bạn sẽ thanh toán cho mọi thiết bị bổ sung trong gia đình mình
là 39 euro (bao gồm VAT).
Để đặt lịch hẹn, vui lòng liên hệ với đường dây nóng dịch vụ miễn
phí 0800 107 08 30 từ thứ hai đến chủ nhật lúc 7:30 sáng đến 10 giờ
tối hoặc truy cập trực tiếp vodafone.getitdone.co/umschalten.
Dĩ nhiên là các đối tác cung cấp dịch vụ cần tuân thủ tất cả các biện
pháp vệ sinh và bảo vệ cần thiết.
Trân trọng
Nhóm Vodafone của bạn

Gói dịch vụ:
• Đặt lịch hẹn với khách hàng qua đối tác dịch vụ
• Kỹ thuật viên đến và đi
• Thiết lập thiết bị đầu cuối
• Thực hiện tìm kiếm đài phát
•	Phân loại lên đến 20 kênh theo yêu cầu của khách hàng (trên mỗi
thiết bị đầu cuối)
• Chạy thử và giới thiệu ngắn gọn về thiết bị
• Tài liệu thông qua biên bản nghiệm thu có chữ ký của khách hàng

89 €

Giá đặc biệt gồm VAT.
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