INTERNET MED KONTINGENTSRABAT
Fra Januar 2021 vil ALLE medlemmer af Sulsted Net blive opkrævet ens
kontingent på kr. 500.- for 2021. Dette gælder uanset, hvilket abonnement
man har hos Sulsted Net (Bredbånd Only & TV-Pakke med/uden Internet).
HVORFOR?
Hvert år modtager foreningen penge tilbage i forhold til, hvor mange af
foreningens medlemmer, der har valgt at have internet ved Yousee igennem
Sulsted Net. Disse penge foreslår bestyrelsen at give tilbage til de
pågældende medlemmer via en nedsættelse af kontingentet med
tilbagebetaling allerede på opkrævningen for 3. kvartal 2021. Derved bliver
der en fordel ved at få Internet ved Sulsted Net.
HVORNÅR?
Denne rabat begynder allerede fra 2021 og vil blive fratrukket opkrævningen
for 3. kvartal 2021. Kontingentnedsættelsen vil være ens for alle medlemmer
med internet og ligger typisk i omegnen af kr. 200 – 300.- pr. medlem. Det
præcise beløb vil blive oplyst på generalforsamlingen i marts 2021.
HVORDAN?
For at kunne få rabatten kræver det, at man har oprettet internet og er aktiv
internetkunde igennem Sulsted Net pr. 1. januar 2021. Det betyder at du
stadig kan nå at få rabatten blot du opretter internet hos Sulsted Net i 2020.
Dette kan endda lige nu gøres til RIGTIG SKARPE PRISER (Se bagsiden).
Dette mener vi er en fair løsning for Sulsted NET og ALLE medlemmer.
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BEMÆRK! Ovenstående er besluttet af bestyrelsen til at træde i kraft
pr. januar 2021. Dette kræver dog, at det også bliver godkendt af den
kommende generalforsamling i 1.kvartal 2021 jf. §16 i vedtægterne.
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Bestyrelsen – Marthin Guldhammer, Per Ahlgren, Kasper Buchvoll, Morten Vittrup & Morten Sundby
Sulsted Net – www.sulnet.dk – E-mail: medlem@sulnet.dk – Tlf. 6143 6631 (Tlf. Svarer – Læg besked)

