Thông tin quan trọng về dịch vụ cáp của quý vị

Chuyển đổi băng tần ti vi vào
02.11.2022
Kính gửi quý cư dân,
chúng tôi liên tục phát triển mạng lưới dịch vụ cáp truyền hình cho phù hợp với công
nghệ tương lai do nhu cầu về tốc độ và kết nối tăng mạnh. Vì vậy, chúng tôi tiến hành
các thay đổi về phổ tần số. Với quý vị, điều này có nghĩa là: Chúng tôi nâng cao hiệu
suất mạng lưới dành cho ti vi, điện thoại và internet. Nhờ thế, chúng tôi có thể cung
cấp tốc độ truyền dữ liệu tối đa. Tới đây, chúng tôi sẽ mang lại một trong những dịch vụ
truyền hình quy mô lớn nhất tại Đức, với hơn 150 kênh ti vi, 60 thư viện đa phương tiện,
350 kênh phát thanh và dịch vụ video theo yêu cầu khổng lồ.
Việc chuyển đổi diễn ra vào ngày 02.11.2022 trong thời gian
từ 0 đến 5 giờ.
Lợi thế cho quý vị:

Vui lòng
không gỡ bỏ!
Hàng xóm của quý
vị cũng muốn được
đọc tin

• Các chương trình ti vi với chất lượng âm thanh và hình ảnh sống động
• Các kênh HD đa dạng
• Truy cập internet tốc độ cực cao ở những khu vực có đường truyền băng thông rộng

Điều gì xảy ra khi chuyển đổi băng tần
Các kênh ti vi sẽ có băng tần mới. Hộp ti vi (hộp thu) sẽ tự động tìm kênh. Thông
thường, quý vị sẽ không nhận thấy điều này, vì chúng tôi chuyển đổi vào khung giờ
ban đêm. Nếu quy trình tìm kênh không diễn ra tự động, vui lòng thực hiện thủ công.
Quý vị có thể tìm đọc thông tin chi tiết tại vodafone.de/umschalten.
Đường dây nóng dịch vụ sẵn sàng trả lời thắc mắc của quý vị 0800 107 08 30. Quý vị
cũng có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng Vodafone hoặc đại lý gần nhất.
Trân trọng
Đội ngũ Vodafone

