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November, 2021

Husk at meddele ønske om evt. pakkeskift til antenneforeningen senest
1.december, 2021, på mailadressen
antenneforeningskansen@gmail.com!

Kontingent 2022 De kraftigt stigende priser på sportsrettighederne har betydet at
kanaludbydernes priser også stiger for de kanaler der viser sport.
Dette har specielt konsekvenser for foreningens Mellempakke og
dermed også Fuldpakke, da den indeholder de samme sportskanaler.
Dette betyder en stigning på ca.40,-/md for hver af pakkerne.
YouSee har til gengæld valgt at udvide Grundpakken med TV2News og
3puls, hvilket betyder en mindre stigning på ca.10,-/md.

Ovenstående priser er naturligvis under forudsætning af at de
godkendes på generalforsamlingen 2022.
Priserne på Bland Selv vil være de samme som for Mellem- og
Fuldpakke og merpris for 20 point vil stadig være 70,-/md.
Eksempler på sportsrettigheder:

Kanalændringer

Ud over tilføjelsen af TV2News og 3puls i Grundpakken, vil der også
ske nogle ændringer i de to andre pakker:
I Mellempakken tilføjes yderligere 3 børnekanaler.
I Fuldpakken fjernes de fire CMore kanaler, men til gengæld
kommer der to Paramount+-kanaler.
Vigtigst er dog at Viaplay Film&Serier nu bliver en del af
Fuldpakken!

Viaplay Film&Serier kan kun streames og vil derfor kræve
Viaplays app (tablet, mobil, medieboks, Smart TV) eller visning
via browser på computer.
Ny kanaloversigt for 2022 samt sportsoversigt kan hentes på startsiden
(forsiden) af foreningens hjemmeside www.skansen.dk!
TV-pakkefordele

Der er følgende fordele ved at være tilsluttet antenneforeningens
kabelnet med en TV-pakke. Gælder alle TV-pakker:
*Kanalvalg vha. de numerisk taster på fjernsynets
fjernbetjening!
*Adgang til DR’s kanaler (flow TV)!
*Adgang til betalingskanaler (antal afhænger af pakkestørrelse)!
*Adgang til nabolande-kanaler (svt1, svt2, TV4, NRK1, ARD, ZDF,
NDR, RTL) hvor flere udsendelser er med danske undertekster.
*Adgang til TV og streaming via computer (tv.yousee.dk) samt
tablet/medieboks/smart TV/mobil (YouSee TV & Film-app).
Mellem- og Fuldpakke har adgang til TV-arkiv!

Bredbånd uden Hvis man afmelder sin TV-pakke, kan man godt beholde sit YouSeeTV-pakke
bredbånd!
Dette skal man blot oplyse når man afmelder TV-pakken til antenneforeningen, der herefter informerer YouSee.
Bredbåndspriser og
hastigheder

-YouSee-priser november 2021:
25/5 Mbit —> 199,-/md —-> Bemærk, ny hastighed
50/10 Mbit —> 229,-/md
200/20 Mbit —> 249,-/md
1 Gbit/100 Mbit —> 299,-/md!!!
Bredbånd kan bestilles på 70 70 40 40…men det er meget nemmere at
besøge YouSee-butikken i Borgen.
Her er man sikker på at få de seneste og bedste tilbud på
bredbånd!!!

HUSK!

Man har altid mulighed for at henvende sig i YouSee-butikken i
Borgen, da denne er foreningens forlængede arm, f.eks.
…ombytning af produkter
…vejledning omkring produkter
…salg af bredbånd og Bland Selv
…udlevering af materiale fra Antenneforeningen Skansen
Med venlig hilsen bestyrelsen
Ejner Egtved 7448 6332, Per U.Pedersen 2482 6484, Preben Myliin 4018 8440, Inga Skivild 2095 6629

