December 2013 | Bredal Antennelaug | info@bredalantennelaug.dk

12-2013

Bredal
Antennelaug
Information om vores nye TV-kanal
leverandør.
Boxertv har nu meddelt vores antenneforening, at de ikke får en aftale
med Viasat (TV3, 3+, 3 Puls etc.) og har derfor besluttet at nedlægge deres
afdeling for forenings TV.
Det betyder, at antenneforeningen i nær fremtid vil modtage en opsigelse
fra Boxertv. Men det betyder også, at jer som har tilkøbt Boxertv pakker
også vil blive opsagt, nogle har allerede modtaget en opsigelse.
Bestyrelsen har derfor undersøgt mulige alternativer og er meget glade
for at kunne præsentere Bredal Antennelaugs nye TV-kanal leverandør.

Indhold
YouSee ny kanalleverandør

1

Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling

YouSee pakker der tilbydes:
Grundpakke (25 kanaler):
Mellempakke (34 kanaler):
Fuldpakke (59 kanaler):

Pris pr. måned: 165 kr. (Årligt 1.980 kr.)
Pris pr. måned: 350 kr. (Årligt 4.200 kr.)
Pris pr. måned: 440 kr. (Årligt 5.280 kr.)

Bredal Antennelaug opkræver din TV-pakke kvartalsvis forud (første måned
gratis) og ovenstående priser inkluderer foreningens driftsomkostninger,
hvilket betyder at pakkepriserne inkluderer alt.
Ekstra TV-bokse eller TV-kort i fjernsynet er ikke længere nødvendigt.
Alle TV i din husstand kan modtage TV-kanalerne direkte, både analog, digital og HD.
Læs mere om TV-pakkernes sammensætning i den vedlagte YouSee brochure.

Startdato for YouSee TV-pakkerne forventes at blive 1. april 2014.
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Tilbud til gamle/nye
foreningsmedlemmer

2

YouSee
YouSee vil udover TV-pakkerne også
levere følgende:






Bland selv TV-kanaler
Internet
Web-TV
YouSee bio
Onfone mobiltelefoni

Tilkøb af ydelser udover TV-pakkerne
skal bestilles direkte hos YouSee. Alle
tilkøb vil blive opkrævet direkte af

Startdatoen afhænger af hvor hård vinteren bliver. Hele vores fællesantenneanlæg skal
ombygges inden vi kan modtage og distribuere YouSee TV-pakkerne.

YouSee og er Bredal Antennelaug
uvedkommende.
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Bredal
Antennelaug
Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling
Dato:
Sted:

Mandag den 16/12 2013 kl. 19.00
Engumhus, Engumvej 83, 7120 Vejle Ø

Agenda:
1. Valg af dirigent.
2. Information fra bestyrelsen vedrørende nuværende og fremtidig
TV-kanal leverandør.
3. Informationsmøde vedrørende TV-pakkerne fra YouSee, ved Ole
Agergaard Olsen (YouSee).
4. Afstemning om bestyrelsens forslag til YouSee som foreningens
nye TV-kanal leverandør.
5. Informationsmøde - fortsat, hvad kan YouSee tilbyde udover TVkanaler - Internet, Web-TV, YouSee bio og Onfone mobiltelefoni,
ved Ole Agergaard Olsen (YouSee).
6. Evt.
PS. Kun nuværende medlemmer kan stemme, en stemme pr husstand og
på forlangende skal fremvises kvittering for sidste kontingentindbetaling.

Tilbud til gamle og nye medlemmer:
Gamle medlemmer:
Nye medlemmer:

Genindmeldelse 1.495 kr.
Indmeldelse
2.995 kr.

Grundpakke (25 kanaler):
Mellempakke (34 kanaler):
Fuldpakke (59 kanaler):

Pris pr. måned: 165 kr. (Årligt 1.980 kr.)
Pris pr. måned: 350 kr. (Årligt 4.200 kr.)
Pris pr. måned: 440 kr. (Årligt 5.280 kr.)

Bredal Antennelaug opkræver din TV-pakke kvartalsvis forud (første måned
gratis) og ovenstående priser inkluderer foreningens driftsomkostninger,
hvilket betyder at pakkepriserne inkluderer alt.
Forudsætningen for ovennævnte tilbud er, at husstanden i forvejen er
tilsluttet Bredal Antennelaugs fællesantenneanlæg med egen stikledning.
Eventuelle fejl i stikledning og/eller husstandens egen antenneinstallation
er Bredal Antennelaug uvedkommende og påhviler husstanden selv at
fejlrette og betale herfor.
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