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Mulighed	  for	  gratis	  eller	  billigere	  tv	  via	  foreningens	  nye	  
antenneanlæg	  
	  
I	  forbindelse	  med,	  at	  vi	  har	  fået	  etableret	  internet	  via	  Fiberby,	  har	  alle	  lejligheder	  også	  fået	  installeret	  et	  ny	  tv-‐stik.	  
Det	  nye	  tv-‐stik	  er	  forbundet	  til	  vores	  eget	  antenneanlæg,	  som	  modtager	  digitale	  tv-‐signaler	  (DVB-‐T)	  via	  en	  antenne	  
på	  taget.	  	  
	  
Alle	  lejligheder	  har	  stadigvæk	  det	  gamle	  stik,	  som	  fortsat	  kan	  benyttes	  til	  modtagelse	  at	  kabel-‐tv	  via	  Yousee,	  hvis	  du	  
ønsker	  det.	  
	  
Fordelen	  ved	  det	  det	  nye	  tv-‐stik	  er	  først	  og	  fremmest,	  at	  det	  nu	  er	  muligt	  for	  alle	  beboere,	  at	  modtage	  en	  række	  tv-‐
kanaler	  gratis	  uden	  at	  skulle	  købe	  en	  forholdsvis	  dyr	  tv-‐pakke	  via	  Yousee,	  som	  hidtil	  var	  den	  eneste	  mulighed	  vi	  
havde	  for	  at	  modtage	  tv	  i	  ejendommen.	  
	  
De	  gratis	  kanaler	  som	  kan	  modtages	  via	  tv-‐stikket	  er	  alle	  DR’s	  kanaler	  -‐	  DR1,	  DR2,	  DR3,	  DR	  K,	  DR	  ultra,	  DR	  Ramasjang,	  
samt	  TV2	  Lorry	  og	  Folketingskanalen.	  Vi	  forventer	  også	  at	  det	  bliver	  muligt	  at	  modtage	  nogle	  svenske	  tv-‐kanaler	  via	  
antennen.	  
	  
Hvis	  du	  ønsker	  flere	  tv-‐kanaler	  end	  de	  gratis,	  er	  der	  også	  mulighed	  for	  at	  modtage	  disse	  via	  det	  nye	  tv-‐stik.	  Det	  kan	  
ske	  ved	  at	  tegne	  et	  betalingsabonnement	  hos	  Boxer-‐tv.	  Som	  Yousee	  tilbyder	  Boxer-‐tv	  forskellige	  tv-‐pakker	  med	  et	  
fast	  udvalg	  af	  kanaler,	  men	  som	  noget	  nyt	  er	  det	  også	  muligt	  at	  nøjes	  med	  at	  vælge	  nogle	  få	  ekstra	  kanaler	  i	  stedet	  
for	  at	  skulle	  købe	  en	  stor	  pakke	  med	  en	  masse	  kanaler	  du	  alligevel	  aldrig	  ser.	  Endelig	  er	  det	  også	  muligt	  at	  købe	  et	  
abonnement	  så	  du	  blot	  får	  TV2	  ud	  over	  de	  gratis	  kanaler.	  
	  
Om	  det	  er	  attraktivt	  for	  dig	  at	  benytte	  det	  nye	  tv-‐stik	  i	  stedet	  for	  kabel-‐tv	  fra	  Yousee	  afhænger	  af	  dit	  tv-‐forbrug.	  Hvis	  
du	  gerne	  vil	  have	  en	  masse	  kanaler,	  vil	  der	  måske	  ikke	  være	  så	  meget	  at	  spare	  ved	  at	  skifte	  til	  Boxer-‐tv.	  Kan	  du	  
derimod	  nøjes	  med	  et	  mere	  beskedent	  udvalg	  af	  kanaler,	  kan	  der	  være	  en	  del	  at	  spare	  i	  forhold	  til	  at	  skulle	  have	  en	  
tv-‐pakke	  hos	  Yousee.	  
	  
Hvis	  du	  ønsker	  at	  modtage	  tv	  via	  det	  nye	  stik,	  skal	  du	  være	  opmærksom	  på,	  at	  der	  er	  nogle	  lidt	  andre	  tekniske	  krav	  til	  
dit	  tv,	  end	  der	  er	  hvis	  du	  benytter	  Yousee.	  Dit	  tv	  skal	  kunne	  modtage	  digitale	  tv-‐signaler	  (DVB-‐T),	  hvilket	  alle	  nye	  tv	  
kan	  i	  dag,	  men	  hvis	  dit	  tv	  har	  nogle	  år	  på	  bagen,	  kan	  det	  være	  nødvendigt	  at	  købe	  et	  nyt	  tv,	  eller	  en	  modtagerboks,	  
som	  skal	  tilsluttes	  dit	  tv.	  Der	  er	  ligeledes	  nogle	  tekniske	  krav	  i	  forhold	  til	  modtagelse	  af	  kanaler,	  som	  sendes	  i	  høj	  
billedkvalitet	  (HD).	  Det	  kræver	  at	  tv’et	  understøtter	  DVB-‐T2.	  
	  
Fiberby	  har	  installeret	  det	  nye	  antenneanlæg	  for	  os,	  men	  du	  skal	  være	  opmærksom	  på,	  at	  Fiberby	  ikke	  yder	  hjælp	  til	  
brug	  af	  tv-‐stikket.	  Det	  skyldes	  at	  vi	  ikke	  har	  ønsket	  at	  indgå	  en	  dyr	  supportaftale	  med	  dem	  på	  tv-‐anlægget.	  Har	  du	  
derfor	  brug	  for	  hjælp	  til	  brug	  af	  tv-‐stikket,	  fx	  i	  forhold	  til	  om	  dit	  tv	  kan	  modtage	  signalerne,	  eller	  hvordan	  du	  indstiller	  
tv-‐kanaler	  på	  dit	  tv,	  kan	  vi	  henvise	  dig	  til	  at	  kontakte	  en	  radio/tv-‐forhandler.	  Vælger	  du	  at	  købe	  et	  abonnement	  på	  
yderligere	  kanaler	  hos	  Boxer-‐tv	  kan	  du	  få	  hjælp	  til	  dit	  tv	  og	  opsætning	  af	  kanalerne	  hos	  dem.	  
	  
Hvis	  du	  ønsker	  at	  tegne	  et	  abonnement	  på	  Boxer-‐tv,	  skal	  du	  henvende	  dig	  direkte	  til	  Boxer-‐tv.	  Oplysninger	  om	  tv-‐
pakker,	  priser	  med	  videre	  findes	  på	  deres	  hjemmeside:	  www.boxertv.dk.	  
	  
Du	  kan	  finde	  yderligere	  information	  om	  modtagelse	  af	  de	  gratis	  digitale	  tv-‐signaler	  via	  tv-‐antenne	  hos	  DIGI-‐TV:	  
www.digi-‐tv.dk.	  
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