Göteborg 2016-06-08

Till den som sappar
mest där hemma!

VÄLKOMMEN TILL SAPPA!
Hej,
Vi är glada och stolta över att det är vi som levererar tv hem till dig som bor hos Lecab.
Med Sappa får du tv utan krångel. Förutom alla tv-kanaler du kan tänka dig erbjuder vi
dessutom riktigt bra och tillgänglig kundservice. TV SOM DU VILL.
Ett nytt basutbud!
Från Sappa kommer du få ett nytt basutbud med analoga tv-kanaler, som du når direkt
via antennuttagen. För att få hem vårt basutbud behöver du göra en kanalsökning i din
tv. I bifogat blad ser du vilka kanaler som ingår i ditt nya basutbud.
I vårt utbud hittar du allt du kan tänka dig.
För dig som vill ha mer än ett analogt basutbud har vi digitala kanaler från C More och
Viasat, mängder av filmer, massor av sport, faktapaket med djur, natur och vetenskap
för den vetgirige, musik för den som gillar när det svänger och barnprogram för de
barnsliga. Vi har också mängder av HD-kanaler för den som gillar kristallklar bild och
krispigt ljud.
Du når oss där du vill.
Har du några funderingar eller vill beställa tv? Ring 0774-444 744 eller mejla till
hej@sappa.se. Vi finns på plats alla dagar kl 8-22! Hos oss slipper du långa väntetider
och oändliga knappval. Vi svarar så fort vi kan, oftast inom någon minut. Du når oss
också på facebook och twitter - @sappasomduvill. På din ort har vi även flera
återförsäljare, Bredbandshjälp, Elgiganten och PK Antennteknik AB, som gärna hjälper
dig att komma igång med digital-tv!
Med vänlig hälsning
Sappa
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hej@sappa.se
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VAT no: SE 556453628101
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Du når Sappa alla dagar kl 8-22. Telefonnumret är 0774-444 744

