November 2012 | Bredal Antennelaug | info@bredalantennelaug.dk

01-2012

Bredal
Antennelaug
Informationsbrev vedrørende kanaludbud
Som alle sikkert ved, mistede vi den 1. oktober kanalerne fra Viasat (TV3, 3+ og 3Puls).
Viasat giver en verserende sag i konkurrencestyrelsen som begrundelse for at lukke for

Indhold

signalet til vores og andre antenneforeninger.
Kanaludbud fra Viasat
Viasat forklarer, at den eneste mulighed vi har for at modtage deres signaler er, hvis vi
ombygger vores anlæg til at modtage signalerne i kabel fra en af deres godkendte
leverandører.
Vi har derfor haft kontakt til YouSee, for at få et tilbud fra dem, på hvad der skal til for,
at vi kan modtage signalerne fra dem.
Tilbuddet fra YouSee vil kræve en ombygning af hele vores anlæg for ca. 500.000 kr. En
så stor investering har bestyrelsen ikke vurderet fornuftig, bare for at ”tilfredsstille”
Viasat, da det ville betyder en gældsætning svarende til ca. 4500 kr. pr husstand.
Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at få Viasat tilbage i vores programpakke.
Hvorfor vi i øjeblikke er ved at indhente alternative tilbud. Vi forventer at kunne
informere mere herom i løbet af de næste par måneder.

Alternativ til Viasat
På de 3 kanalpladser hvor Viasat tidligere lå, har vi valgt at sende 3 nye tyske kanaler.
Årsagen til valget af disse er dels at flere af medlemmerne tidligere har ønsket dette,
men også fordi de valgte kanaler sender meget fodbold b.la. Champions League
fodbold.
Kanalerne er: Sport1, ZDF, VOX
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Alternativ til Viasat
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Se Viasat på din PC
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TV kanaler Boxer
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Priser 2012
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Se Viasat på din PC/TV
Skandinaviens største udvalg af TV,

Surf ind på Viaplay, vælg det du vil se,

film og sport online

læn dig tilbage og nyd det.

Hvis du elsker TV, gode film og det

Alt streames over nettet med en god

bedste sport, kan du godt stoppe med

billed- og lydkvalitet direkte i din

at lede.

browser.

Viaplay har samlet hele Viasats

Glem alt om langsomme downloads og

enorme udbud af TV-serier,

kringlede installationer.

dokumentarer, film i HD-kvalitet og
sport på ét og samme sted.

Læs mere på: www.viaplay.dk

De fleste bærbar PC’er har en HDMI udgang, så kan du vha. et HDMI kable tilslutte din bærbar
til dit TV og på den måde se f.eks. VIAPLAY direkte på dit TV.

TV kanaler fra Boxer.
Suppler din grundpakke med ekstra kanaler
fra Boxer. Bredal Antennelaug har indgået
samarbejde med Boxer TV om levering af
digitale TV kanaler.
Ønsker man at modtage kanaler fra Boxer
så læs mere på www.boxertv.dk eller ring
til Boxer kundeservice på tlf. 70 33 33 21
Fordele:

Priser 2012
Grundpakken forventet halvårlig kontingent 2013 (uden Viasat): ca. 750-800 kr.
Prisen fastsættes ud fra de faktiske udgifter til indkøb af kanaler,
betaling af Codan afgift samt drift af antennelaugets kabelnet
og stander (Dansk Kabeltv).
1. halvår opkrævning - 1. april
2. halvår opkrævning - 1. oktober
Overgang til passivt medlemsskab:
Beløbet dækker plombering/kørsel/administration
Samt det første års passive medlemskab.

600 kr.

Medlemsgebyr pr. år passivt medlemskab:
Beløbet dækker vedligehold af nettet.

300 kr.

Du modtager kanalerne igennem
fællesantennen og slipper derfor for

Gentilslutning efter passivt medlemskab:
Det forudsættes at det passive medlemsskab er betalt.

0 kr.

antenne på taget.
Du betaler kun et engangsbeløb i for dit
Boxer TV-kort, og slipper derved for at
betale en den halvårlige kortafgift på 389
kr. pr kort.

Udmeldelse af foreningen:
Beløbet dækker afbrydelse af tilslutning
samt administrationsomkostninger
Nytilslutning til antennelauget:

600 Kr.

3.500 Kr.

