NIEUWSBRIEF - 10 mei 2012
Beste heer / mevrouw,
Wij hebben een belangrijke mededeling voor u.
Videoland On Demand heeft vandaag versie 2.0 van de app gelanceerd op Philips Net TV. Deze app is
alleen beschikbaar op nieuwere televisiemodellen. Uit onderstaande icoontjes kunt u opmaken welke
versie van de app op uw televisie aanwezig is.

App Versie 1.0

App Versie 2.0

Ziet u het icoontje van App Versie 1.0 op uw TV? Dat komt voor u mooi uit, want voor u verandert er niets!
U kunt uw huidige Videoland On Demand app gewoon blijven gebruiken en u hoeft verder niets met dit
bericht te doen.
Ziet u het icoontje van App Versie 2.0 op uw TV? Dan veranderen er een paar dingen.
U heeft vanaf nu de beschikking tot een compleet vernieuwde app! Deze app is verbeterd, biedt meer
betaalopties en heeft een grotere filmcatalogus. Deze app zal binnenkort ook uitgebreid worden met 3D en
HD films.
Hoe kunt u App Versie 2.0 gebruiken?
Uw gebruikersgegevens bij de oude app kunnen niet worden overgezet naar de nieuwe app. Indien u
gebruik wilt maken van de nieuwe app, verzoeken wij u vriendelijk om een nieuw account aan te maken.
Het voordeel van dit nieuwe account is dat deze ook gebruikt kan worden op de website van Videoland on
Demand.
U kunt zich via deze website registreren om gebruik te kunnen maken van de nieuwe app:
videolandondemand.com/registreren
Ter compensatie voor het aanmaken van het nieuwe account bieden wij u een gratis huurfilm.
Nadat u uw account hebt geactiveerd via de bevestigingsmail die u ontvangt, wordt er 1 Movie-Credit op
uw account geplaatst. Zodra u vervolgens een film wilt gaan huren, ziet u bovenaan de betaalpagina de
betaaloptie Movie-Credit staan. Het tegoed van 1 Movie-Credit kunt u verzilveren door het invoeren van uw
toegangscode.
U heeft geen nieuwe videotheek, wat nu?
Wij begrijpen natuurlijk dat u ook graag gebruik zou willen maken van de nieuwe app, maar dat is
technisch gezien helaas niet mogelijk met het type televisie dat u heeft. U hoeft geen extra moeite te doen
om een nieuw account aan te maken.

Krijgen Blu-ray spelers ook een nieuwe videotheek?
Sommige Blu-ray spelers krijgen binnen een paar weken ook een nieuwe app van Videoland On Demand.
De modellen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen vanzelf het icoontje van versie 2.0 te zien. Indien u
gebruik wilt maken van de nieuwe app, verzoeken wij u vriendelijk om een nieuw account aan te maken.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Videoland On Demand
Videolandondemand.com

