
erteminde
ntenneforening

Det ønske om frit valg af Tv-kanaler, sommedlemmer af Kerteminde Anten-
neforening har næret gennem adskillige år, er nu tæt på at gå i opfyldelse.

Vores leverandør STOFA lancerer netop
nu næste generation af FritValg -TV og i
Kerteminde, vil vi være i stand til at åbne for
det nye koncept fra 1. april 2014.

FritValg betyder i praksis, at vores medlemmer
oven i deres tv-pakke - lige gyldig hvilken de
abonnerer på - frit kan vælge mellem cirka 80 tv-
og filmkanaler, mange i HD-kvalitet.

På den måde kan man skræddersy sin egen
unikke tv-oplevelse, og der er ikke noget mindste-
krav om hvor mange kanaler man skal vælge. Det
eneste det kræver er, at man har en Stofa boks
eller Stofa kort, fordi FritValg-kanalerne er kodede.

Med FritValg kan man f.eks. tilkøbe Viasat-kanaler
som TV3+ eller andre populære kanaler som TV2
News til alle tre tv-pakker. Og med Eurosport 2
(Bundesligaen) og TV3 Sport 2 (Premier League)
har fodbold-elskerne nu endelig fået adgang til alt
det fodbold og sport, som de ønsker.

Det betyder samtidig, at man kan se alle sine
tv-kanaler inklusive Viasat-kanalerne på iPad og
bærbar pc både derhjemme og på farten med
Web Tv To Go.

Forudsætningen for at FritValg TV kunne blive en
realitet og hænge sammen rent økonomisk var, at
grundpakken skulle udvides med 4 betalingska-
naler: TV2 Charlie, DK4, Kanal 5 og TV3.

Dette betyder, at vi skal betale 153 kr. om måne-
den for grundpakken mod i dag 114 kr. om måne-
den, hvilket stadigvæk gør Pakke 1 til en attraktiv
og prisbillig grundpakke med de allermest sete
kanaler.

Til trods for den nu opnåede frihed til frit at vælge
sin egen kanalsammensætningen, vil vi i forenin-
gen fortsat holde fast i 3 pakker der, som hidtil,
kan ses uden boks eller kort.

Mellempakken udvides med TV 2 Fri, TV 3Puls,
Disney og National Geographic og Pakke 3 ud-
vides med TV 3 Sport 2, Canal 8, National Geo-
graphic Wild og Disney XD.

Det betyder at indholdet i de 3 pakker vil være
som vist nedenfor. Bemærk at der til den pakke-
pris, som er angivet oven over indholdsoversigten,
skal tillægges 41,25 kr. pr. måned, som er det
kontingent vi betaler til foreningen.

Disse udvidelser betyder at Kerteminde antenne-
forening nu kan tilbyde medlemmerne frit valg på
alle kanaler uanset hvilken pakke man abonnere
på. Læs mere på www.ktm-ant.dk

Ved medlemskab i Kerteminde Antenneforening
har du mulighed for op til 150 M/bit internet-
hastighed, som bestilles hos Stofa.
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Ovenstående priser er +41,25 pr. md. i kontingent


