FIRMAPORTRÆT:

- Pas på ikke at købe forkert -

Den 11. januar bliver TV 2
betalingskanal, og mange
har derefter ikke fortsat
mulighed for at se kanalen, oplyser ”manden med
det halve ansigt”, Lars
Kyhn

Det gælder f.eks. sommerhuse og private, der modtager tv med en antenne.
Her skal man bruge et tvkort fra Boxer, siger Lars
Kyhn, LK Radio & Antenneservice, Nr. Nebel, der er
klar til at rådgive og servicere omkring den nye

betalingskanal. Lars er bl.a.
kendt for ”sit halve ansigt”
på servicebilen.
-Man skal passe på ikke at
købe forkert udstyr. Det er
vigtigt, at det er godkendt
udstyr, siger radiomanden,
som Lars også er kendt
som i området.
Derfor tilbyder jeg en gratis uforpligtende samtale
hos kunden, som kan
undgå ærgrelser ved at
bruge penge på forkert
udstyr. Det er fordi, det er
så vigtigt, at folk får det
rigtige.

TV 2 bliver kodet den 11.
januar således, at hvis man
ikke har det rigtige udstyr
og kort, kan man ikke se
TV 2. Det gælder alle med
egen antenne i lokalområdet og i feriehusområderne. Er man på fællesantenne skal man ikke tænke på
det.
Samtidig skal nævnes, at
TV 2 den 1. april får en
søsterkanal TV-2 HD.
Alt er med i prisen
Lars Kyhn leverer gerne
fjernsyn, hvor levering og
installation er med i prisen.
Det hele virker, når han
går derfra.
-Netop nu har jeg et specielt boxer tilbud, så man
kan med fordel bare ringe,
hvis man vil spare nogle
penge og undgå at stå
uden TV 2 den 11. januar.
Jeg servicerer naturligvis
også mange kunder, der er
på fællesantenne eller
fiberbånd. Vi sidder over
en kop kaffe og finder
frem til den bedste løsning
både kvalitets- og prismæssigt.
I øvrigt kommer You See
med en kanalændring på
fællesantenner den 21.
november.
Ved levering af TV og

Lars Kyhn klar med servicebilen.
antenne snakker vi naturligvis altid om modeller
med de sidste nye standarder og krav, der stilles fra
programudbyderne. Ved
udskiftning af antenne
kommer jeg med alt det,
der skal bruges, lige fra rør
og beslag til TV.
Leveringen foretages

samme dag, hvis det er
muligt. Ellers garanterer
jeg levering indenfor tre
dage. Samtidig servicerer
jeg udlejningsbureauer, og
folk finder mig også via
disse.
Allerede nu er jeg i gang
med at servicere de kunder, der er klar til nyt

udstyr for at kunne tage
TV 2 fra januar. Frem for
alt er det vigtigt, at man
køber det rigtige, siger
Lars Kyhn og tilføjer:
Jeg kan kontaktes på telefon 21177040 og på hjemmesiden www.lkradio.dk
-kc

