
 

Du bestemmer selv hvor meget 
du vil spare !
Alle har krav på et stabilt og 
hurtigt internet.
Derfor sender vi dig dette tilbud 
du næppe kan siges nej til.
Er du udlejer er dette tilbud et stort plus

Kære sommerhusejer
Vi har flere rigtig gode tilbud til dig 
Valget er dit !

Spar op til5900,- kr.på TV ogBredbånd

Som nyt medlem får du uden beregning
Tv-pakke 3 i 2 måneder Med 58 kanaler f.eks.- DK, Tv 2, Tv3- Charlie, 

Kanal 5, Dk4, Tv2 Fri,- News, Tv3 sport, Eurosport 1-2, mf. værdi 1280,-kr.

Tilslutningsbidrag  Hvis der ikke tidligere har været kabeltilslutning i   
huset - normalpris 3125,- kr.

Stikledning etableret til skel. Du graver selv ind til huset. 
Normalpris 1500,- kr.

Gratis internet 4 Mbit Gælder også nuværende medlemmer - Kræver 
mindst Tv-pakke 1 -  Wi-Fi koster 25 kr. pr./mdr.— eller bestil bredbånd 
efter eget valg fra 5 - 300 Mbit. Eller få Bredbånd uden Tv-pakker. 

Tilbudet er et samarbejde mellem

Se mere om produkterne og tilbuddet vend 

Du kan vælge lige så mange produkter du ønsker

ET GODT TILBUD
til dig med 
sommerhus



Adgang til WebTv
Som medlem af KAF har du adgang til Stofa WebTv. Det betyder, at du kan se dine tv-kanaler på alle husstandens 
enheder, eller du kan medbringe dem på mobile enheder. Vigtigt - Web-Tv kan også benyttes i din bolig eller i hele 
EU når du er på rejse.

Som medlem af KAF får du en række ekstra stærke fordele inden for tv, 
streaming, bredbånd og telefoni.

DR’s arkiver
Adgang til DRs arkiver forudsætter minimum tv-pakke 1 og enten en SmartTv- boks med abonnement eller WebTv.

Rabat på telefoni
Med et IP-telefoni abonnement til 10 kr. pr. mdr. kan du enten vælge at betale for dit forbrug eller frit forbrug til en fast 
månedlig pris.

Internet til 0 kr.
KAF stiller uden beregning en 4/1 Mbit-internet forbindelse til rådighed for alle antenneforeningens medlemmer. 
Forbindelsen er tilstrækkelig, hvis du kun benytter internettet i et begrænset omfang. Kræver minimum Tv-pakke 1.

Normalpris for pakke 3 efter 2 mdr. er 640 kr. /mdr. På alle produkterne gælder Stofas normale betingelser. Evt. forsendelse af modem (99 kr.). 
Opsigelse lbm.+ 30 dage. 
Vælges eller fravælges der ikke Tv-pakke fortsætter aftalen med pakke 3.
NB. Priser ved tilslutning er ekskl. gravning af kabelrende på privat grund. Tilbuddet gælder kun i Sommerbyen
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Info om Kerteminde Antenneforening
Vi er en forening med en ulønnet bestyrelse valgt af generalforsamlingen og hvor 
alle medlemmerne er medejere af kabelnettet, derfor er der ingen ejere der skal 
trække overskud ud, værdierne forbliver i foreningen. Vi har et lokalt kontor overfor Falck, du kan kontakte 
og hvor du kan komme ind og få information, hjælp og service, ingen ventekø i telefonen for at få løst en 
opgave, vi er her for dig.
Som bekendt vokser behovet for internet, derfor investerer foreningen massivt i infrastrukturen de næste 
par år, anlægget bliver udvidet med endnu flere fiberkabler end der er i forvejen, derfor kan vi om få år 
tilbyde internet hastigheder på op til 1 Gbit, allerede nu kan vi levere stabile hastigheder op til 300 Mbit. 
Med en Tv-pakke fra os kan du tilslutte lige så mange fjernsyn du ønsker i din bolig, uden der skal benyt-
tes box på hvert Tv. Fritvalg af kanaler kan tilkøbes til den lille TvPakke eller som point pakke. Web-Tv 
følger med fra pakke 1.

Kik ind på kontoret eller ring og hør om dine muligheder.

Kerteminde Antenneforening - Møllevej 26, 5300 Kerteminde - Tlf.: 6532 3644 - 
www.ktm-ant.dk

Med Tv-pakke 2 eller 3 får du endnu flere fordele

Du får også adgang
Adgang til diverse streamings tjenester. Se mere Hjemmesiden

Tilbuddet gælder indtil d. 1. sep. 2020
Tilbudene er kun gældende via Kerteminde Antenneforenings kontor

http://www.ktm-ant.dk
http://www.ktm-ant.dk

