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Efter 21 år med radio og tv
forretning i Nr. Nebel er
Lars Kyhn stadig selvstæn-
dig men nu med rullende
radio, tv- og antenneservi-
ce med base i Nr. Nebel

Kunderne er stadig private
med egen antenne i lokal-
området og i feriehusom-

rådet, hvor Lars Kyhn bl.a.
servicerer flere udlejnings-
bureauer.
Jeg servicerer naturligvis
også mange kunder, der er
på fællesantenne, eller
fiberbånd, smiler Lars.
Forretningen er nu udskif-
tet med en bil, en telefon
og en hjemmeside.

-Det er sådan, at kunderne
får et personligt besøg,
siger Lars Kyhn LK Radio- &
Antenneservice Nr. Nebel.
-Vi sidder over en kop
kaffe og finder frem til
den bedste løsning. Både
kvalitets- og prismæssigt.
Det kan være udskiftning
af parabol/antenne, køb af
nyt TV samt alt til bran-
chen hørende.
Vi finder altid den bedste
løsning for kunden og
installerer det hele.
Ved levering af TV og
antenne, snakker vi natur-
ligvis altid om modeller
med det sidste nye standar-
der og krav, der stilles fra
programudbyderne
Ved udskiftning af antenne
kommer jeg med alt det
der skal bruges, lige fra
rør, beslag, til TV,
Det helt store hit er, at jeg
monterer antennen i flag-
stangen, sådan at forstå, at
antennen sidder i
flagknoppen, og kablet
trækkes indeni glasfiber-
flagstangen, og således
ikke er synlig.
Levering foretages samme
dag, hvis det er muligt.
Ellers garanterer jeg leve-
ring indenfor tre dage.
Jeg glæder mig over, at
folk har fundet mig igen

på trods af nyt firmanavn.
Jeg må ikke have gjort det
helt forkert!
Som tidligere servicerer jeg
fortsat udlejningsbureauer,
og folk finder mig også via
disse.
Den 1. november risikerer
husstande med egen
antenne sort skærm fra DR

og TV2.
Det betyder, at jeg allerede
nu kan mærke et ”run” fra
folk, som vil vide noget
om, hvilken løsning de skal
have. Der er jo forskellige
løsningsmodeller med
enten løse bokse eller med
indbygget dekoder i fjern-
synet.

Frem for alt er det vigtigt,
at man køber det rigtige.
Bare ring, opfordrer Lars
Kyhn og tilføjer:
Jeg kan kontaktes på
telefon nr. 21177040 og
på min hjemmeside
www.lkradio.dk.
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Rullende TV- og antenneservice

Lars Kyhn med flagknoppen hvor antennen er indbygget.

Lars Kyhn i gang med at renovere ved Henne Strand.


