PRISBLAD 2019
Tilslutning
Pris for tilslutning til kabel TV eller Bredbånd

1.000,00 Kr.

I tilslutningsprisen er inkluderet tilkobling til kabelnettet via TV stander i skel. Endvidere
er kabel og dækbånd samt opsætning af en stikdåse i huset inkluderet.
Man skal selv sørge for nedgravning af kabel på egen grund i en dybde af 45 cm..
Indstilling af TV, video mv. skal man selv sørge for.
Prisen er betinget af, at der er TV standere i nærheden.
På steder, hvor der ikke er kabelnet, kan der fremskaffes priser for tilslutning til Kabel TV

Radio - TV
Pris i alt pr. år
2.556,00 Kr.

Grundpakke
Mellempakke

4.480,00 Kr.

Fuldpakke

6.249,00 Kr.

Specifikationer fremgår af vort budget
Se generalforsamlingsindkaldelsen eller vor hjemmeside
Opkræves halvårligt 01/01 og 01/07
Gebyr for genåbning af TV signaler
Gælder for ejendom der er afmeldt, men tidligere har været tilsluttet

300,00 Kr.

Ved lukning pga. restancer skal samtlige restancer tillige betales

600,00 Kr.

Ændring af TV-pakke ved ejerskifte
Ændring af TV-pakke i øvrigt
Kan ske med 1 måneds varsel
Betalingsbetingelser
Alle betalinger til foreningen foretages via PBS

0,00 kr.
300,00 Kr.

Gebyr hvis betaling ikke sker via Betalingsservice
Gebyr ved betalingspåmindelse

40,00 Kr.
120,00 kr.

Alle priser og gebyrer er inkl. moms

Internet - Telefoni
Foreningen tilbyder alle medlemmer mulighed for tilslutning til Internet og telefoni. Dette sker i et
samarbejde med YouSee.
Man er automatisk medlem af Antenneforeningen, hvis man modtager en tv-pakke via foreningen.
Bemærk, at kun medlemmer af Antenneforeningen kan modtage internet via foreningen.
Hvis man ikke ønsker at modtage en tv-pakke, kan man nøjes med at betale det rene foreningskontingent til foreningen, aktuelt i 2018 kr. 200 kr./år. Hertil kan komme evt. tilslutning.
På YouSee’s hjemmeside vises priserne for tilslutning og abonnement.
Tilmelding hertil sker ved direkte henvendelse til YouSee.

Udmeldelse
Medlemmer, som ønsker at melde sig ud af foreningen, kan gøre dette ved en skriftlig henvendelse til
formand eller kasserer.
Dette kan ske med et varsel på 1½ måned til udgangen af den efterfølgende måned.
Betalt tilslutningsafgift, kontingent og ydelse til programforsyning vil ikke blive refunderet af foreningen
ved udmeldelse eller fraflytning.
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