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Antennebladet vinter-jul 2019
Kan vi se superligaog landsholdsfodbold i 2020?
Som det vil være enhver, der hører nyheder
bare en gang imellem, bekendt har YouSee,
som leverer vores TV-signal i skrivende stund
igangværende forhandlinger med Discovery
Networks om levering af de 11 kanaler som
kommer fra Discovery. Det drejer sig bl.a.
om kanaler der viser landsholdsfodbold,
superligafodbold, nichesport, Animal Planet
mm. YouSee har ønsket at kanalerne skal
indgå i Bland Selv universet og ikke være en
del af de faste pakker, hvorimod Discovery
holder fast i, at kanalerne skal være en del
af de faste pakker. Hvad der er det bedste
for jer som forbrugere er der mange holdninger til. Pakkerne betyder rabat på det
samlede antal kanaler, men måske også at
man har kanaler man ikke ser, men betaler
for. Politisk er der ønske om større valgfrihed for forbrugerne, men det har ikke slået
igennem endnu for medlemmerne i Kalundborgegnens Antennelaug. Ud af vores 9.700
medlemmer som køber TV gennem Kalundborgegnens Antennelaug har alene 407 valgt
at gå ind i Bland Selv universet i stedet for
blot at vælge en af de 3 pakker. Det er svært
at spå – især om fremtiden – men mon ikke
området vil udvikle sig i takt med at de nye
generationer, som streamer mere og mere
fremfor at se flow TV, men nu er der ingen
tvivl om at vores medlemmer vægter adgang
til de forhåndenværende kanaler højest, herunder kanalerne fra Discovery Networks.
Julen skal reddes
I Kalundborgegnens Antennelaug forsøger
vi at bidrage ved at sørge for at medlemmerne også efter 1. januar 2020 kan se kanalerne fra Discovery Networks. Eftersom
YouSee og Discovery allerede har meldt ud,
at det ikke sker gennem de vante TV-pakker
fra YouSee, er vi i forhandlinger om alternativ levering. Vi er i foreningen sikre på, at vi
forstsat kan sikre vores medlemmer adgang
til kanalerne fra Discovery også efter 1. ja-

nuar, uanset om YouSee og Discovery ikke
når en aftale. I første omgang vil der være
tale om en midlertidig løsning. Det endelige
udfald af de fortsatte forhandlinger mellem
YouSee og Discovery vil være retningsgivende for hvad der efterfølgende kommer
til at ske. Det vender vi naturligvis tilbage
omkring når resultatet står klart.
Udviklingen i foreningen
2019 har i Kalundborg Antennelaug først og
fremmest betydet implementering og udvikling af vores egen serviceafdeling, som vi
overtog fra JAC i 2018. Implementeringen
har betydet udvidelse af faciliteterne på
Stejlhøj, både kontoret og den helt nyindrettet bygning til serviceafdelingen. Vi er nu så
langt i processen at vi kan evaluere over den
første tid. Takket være de dygtige medarbejdere som vi overtog fra JAC og nyansættelser tilsammen med en stor indsat fra vores
kontorpersonale kan det allerede nu konstateres at vi opnår de forventede fordele ved
helt selv at kunne administrere servicemedarbejderne til opgaverne i den rækkefølge
som er mest hensigtsmæssig for foreningen,
herunder fordelingen af ressourcer til reparationer som haster og den altid igangværende vedligeholdelse og udbygning af vores ”net”. Alle nye og gamle medarbejdere er
gået ind i processen med positiv ånd, og fra
formandens side skal der lyde en stor tak for
den indsats der er ydet for at nå dertil hvor
vi er nået i dag. Udviklingen fortsætter hele
tiden som den skal på en arbejdsplads der
kigger fremad.

Fra Kalundborgegnens Antennelaug
ønskes I alle en glædelig jul og et
godt nytår.

Thomas Philip
Formand for
Kalundborgegnens
Antennelaug
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Praktiske oplysninger fra Stejlhøj 23
YouSee og Discovery når ikke at få
ny aftale på plads til årsskiftet

YouSee og Discovery har forhandlet siden foråret. YouSee har i en ny aftale ønsket at sikre større valgfrihed og
balancerede priser, men det er desværre ikke lykkedes at
finde en aftale inden deadline. Discoverys TV-kanaler vil
derfor ikke være en del af YouSees TV- og streamingtilbud
fra årsskiftet. YouSee ønsker fortsat at tilbyde Discoverys
indhold til sine kunder og vil derfor arbejde videre på at
finde en løsning. Selvom YouSee ønsker at fortsætte forhandlingerne med Discovery, er det nu så tæt på årsskiftet,
at YouSee er nødt til at varsle sine kunder om, at Discovery
Networks’ kanaler ikke vil være en del af Bland Selv-pakkerne fra nytår.
”Desværre har vi endnu ikke kunne finde en løsning, der
både sikrer en fornuftig pris og mere valgfrihed til vores
kunder. Derfor må vi erkende, at vi ikke når at lukke en
aftale med Discovery Networks og bliver nødt til at varsle
vores kunder om, at Discoverys kanaler ikke vil være en
del af vores udvalg fra årsskiftet. Det er vi kede af på vegne af vores kunder, og jeg kan forsikre, at vi vil forhandle
videre, og håber, at vi senere i det nye år igen kan tilbyde
Discovery Networks indhold i vores TV-produkter,” siger
Jacob Mortensen, direktør for YouSee, og fortsætter:
”Det har været vigtigt for os at finde en løsning med
Discovery Networks, så vores kunder fortsat har adgang
til deres indhold og kanaler. Derfor har vi arbejdet med
forskellige mulige løsninger i forhandlingerne. Dels hvor
Discovery Networks’ indhold kunne fortsætte som en del
af Bland Selv, men også løsninger, hvor vi har tilbudt at
fortsætte med flere af Discovery Networks’ kanaler i de
faste pakker, herunder Kanal 5, hvor fodboldlandsholdets
kvalifikationskampe vises.”
Sport bruges som løftestang for forhandlinger
Der er flere grunde til, hvorfor det denne gang har været
svært at blive enige om en aftale. En af grundene er, at
YouSee hverken vil eller kan blive ved med at hæve priserne på faste TV-pakker med indhold, som bliver set mindre
og mindre. Selvom danskernes seervaner har ændret sig,
og der er færre til at være med til at betale for kanalerne, er
der fortsat en tendens til, at kanalejerne hvert år forventer
højere betaling for deres kanaler. Denne tendens har skabt
en negativ spiral af prisstigninger og kundeafgang.
”Der er fortsat mange kunder, der foretrækker faste
TV-pakker. Vores fornemmeste opgave er at sikre en rimelig pris og det rette indhold til dem. Selvom mange TV-kanaler har færre seere end tidligere, bliver de fortsat dyrere
for os distributører. Derfor bliver det endnu vigtigere at
sammensætte de faste pakker, så pris og indhold afspejler
TV-seernes reelle efterspørgsel. Vores kunder bør grundlæggende betale for det de ser – specielt i et TV-marked,
hvor kunderne i stigende grad ønsker selv at vælge deres
indhold. Det skal vores TV og streaming-produkter afspejle,” siger Jacob Mortensen.
En anden grund til, at det i disse år er svært at holde
prisen på de faste TV-pakker på et fornuftigt niveau, er, at
sport ofte bruges om løftestang i forhandlingerne. Sportsrettigheder er nemlig en afgørende faktor, når en stor del
af danskerne vælger TV-pakke.

”Vi ønsker, at vores kunder har adgang til alle de vigtige sportsbegivenheder. Men vi bliver i forhandlinger ofte
mødt med krav om, at hvis vi vil have kanaler med vigtige
sportsrettigheder i pakkerne, så skal vi også tage en række
andre kanaler med i købet. Samtidig bliver sportsrettigheder ofte fordelt på en række forskellige TV-kanaler. Det
reducerer valgfriheden for os og for TV-kunderne, når de
vigtigste sportsrettigheder bruges til at sælge kanaler med
aftagende seertal. Derfor er vi nødt til at kæmpe imod
denne tendens på vegne af vores kunder,” siger Jacob Mortensen og tilføjer, at YouSee for at give TV-kunderne mere
valgfrihed i 2014 lancerede Bland Selv, hvor man selv kan
sammensætte en unik og personlig TV-pakke, og at det i
dag er den mest populære TV-pakke blandt nye kunder.
Selvom det endnu ikke er lykkedes at lukke en aftale med
mere valgfrihed og priser, der afspejler den aktuelle værdi
af kanalerne, understreger Jacob Mortensen, at man fortsat vil arbejde hårdt på at finde en løsning, hvor YouSee’s
kunder igen kan se Discovery Networks’ TV-kanaler.
”Vi har haft et langvarigt samarbejde med Discovery Networks, og det ønsker vi fortsat at have. Vi har mange kunder, der sætter stor pris på Discovery Networks’ indhold,
og vi ønsker fortsat at lave en aftale, hvor alle Discovery
Networks’ kanaler er tilgængelige i Bland Selv, og hvor
landsholdets kvalifikationskampe fortsat er en del af alle
vores TV-pakker.”

Andre udbydere
Discovery Networks’ TV-kanaler kan leveres af andre
udbydere end YouSee, da de har indgået aftale om forhøjede priser. Spørgsmålet er, hvor længe Discovery, kan, eller
vil, levere dansk indhold uden betaling fra YouSee, som
repræsenterer halvdelen af den danske befolkning. Alene i
Kalundborg betales der 30.000.000 kr. for TV pr. år. Det gælder for 9.000 medlemmer. YouSee repræsenterer 1.200.000
husstande. Beløbet YouSee afleverer til Discovery kender
jeg ikke, men det er stort.
Min personlige holdning er, at kanalerne fra Discovery må
gennemgå en form for sammenlægning, på samme måde
som det sker for DR kanalerne.
DR lukker 3 kanaler ud af 6 kanaler. Kun DR1, DR2 og DR
Ramasjang overlever.
De af vores medlemmer som vælger at skifte til en anden
udbyder, vil få kanalerne fra Discovery her og nu. Vil kanalerne være efterspurgte når der mangler kapital til at producere dansk indhold? Vil alle kanaler fra Discovery være
eksisterende i fremtiden? Måske er den kamp YouSee tager
nu, årsag til et helt andet udbud til det danske marked i
fremtiden, når det gælder Discovery.
Når vi kommer længere frem, vil YouSee og andre udbydere
på det danske marked sikkert have det samme at tilbyde fra
Discovery. Dplay, som er streamingtjenesten fra Discovery,
bliver allerede nu reducere væsentligt i prisen for de næste
6 måneder. Dplay kan være en fornuftig løsning i denne kanal krisetid, for de medlemmer der vil have indholdet fra
Discovery for en hver pris. Brug jeres internet og stream
indholdet fra Discovery og afvent hvad der sker. Så er det
få penge der er brugt, indtil der kommer en løsning for TVkanalerne.
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En ting er fuldstændigt sikkert

Hos Kalundborgegnens Antennelaug ønsker vi at leverer
alt hvad medlemmerne efterspørger af TV- kanaler, også fra
Discovery og vi vil levere til de bedste priser. Vi stiller også
krav til den tekniske løsning. En evt. sammenblanding af
kanaler fra mere end en udbyder, er ikke uden problemer
og vil kun være en nødløsning i en given periode, hvis vi
vælger en sådan løsning. I skrivende stund har vi ikke fået
svar på, om Discovery Network vil være med til en sådan
løsning for Kalundborgegnens Antennelaug. Endelig har vi
også kontrakters løbetid at respektere.
Mit håb, og bøn til vores medlemmer. Vent på en løsning
hos Kalundborgegns Antennelaug og bevar jeres personlige
og lokale support.

Opsigelse af TV pakke hos
Kalundborgegnens Antennelaug

Inden kontoret lukker den 20. december 2019, for at holde
juleferie, så skal alle opsigelser der skal gælde fra den 1.
januar 2020 være modtaget og registreret.
Opsigelser vedr. TV, modtaget senere, vil være gældende
fra den 1. april 2020.

Support - kontakt

Kontoret på Stejlhøj 23 tlf. 59 56 15 70 kan kontaktes mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 9:00 til 15:00.
Kontoret er åbent for personligt fremmøde i samme tidsrum.
Fredag er kontoret lukket, men det er muligt at lave en aftale.
Kontaktformularen på www.ka-net.dk kan altid benyttes.
Ønsker du at vi kontakter dig, er det vigtigt at oplyse telefonnummer, på den måde kan evt. telefon kø springes over
og din besked kan sendes til os døgnet rundt.
Selvbetjeningsportalen på tlf.: 59 56 15 70 kan benyttes på
alle tidspunkter uden for kontorets telefontid.

Pris på TV pakker, gældende for
første kvartal år 2020

Vi kender i skrivende stund ikke det endelige indhold i
TV-pakkerne, derfor heller ikke den endelige pris. Vi vælger at gøre som YouSee, hvilket betyder, at der opkræves
samme beløb i det første kvartal år 2020, som der har været
gældende i år 2019.
Målet er, at der fra april 2020, vil være en tilpasset pris i
forhold til udbuddet af kanaler i TV-pakkerne.
Gældende for januar, februar og marts,
år 2020:
Grundpakken: 178,00 kr. pr. måned.
Tillæg for mellempakken eller Bland Selv mellempakken:
185,00 kr. pr. måned.
I alt for grund- og mellempakken: 363,00 kr. pr. måned.
Yderligere for fuldpakken eller Bland Selv fuldpakken:
130,00 kr. pr. måned.
I alt for grund-, mellem- og fuldpakken: 493,00 kr. pr. måned.

Opkrævning / fakturering

Alle produkter, TV pakker og internet opkræves kvartalsvis
forud.

Forfaldsdato og periode:
Den 1. jan.:
1. kvartal - 1. jan. til 31. mar.
Den 1. apr.:
2. kvartal - 1. apr. til 30. jun.
Den 1. jul.:
3. kvartal - 1. jul. til 30. sep.
Den 1. okt.:
4. kvartal - 1. okt. til 31. dec.
Fakturering med post: 25,00 kr.
Betalingsservice: 0,00 kr.
Automatisk kortbetaling: 0,00 kr.
Fakturering på e-mail: 0,00 kr.
Tilmelding til Betalingsservice kan ske i din bank.
Automatisk kortbetaling kan tilmeldes på selvhjælpsportalen, mit.ka-net.dk.
Ved tilmeldingen har du brug for dit medlemsnummer, samt
dine bankoplysninger.
Medlemsnummeret står på din faktura, og kan også oplyses
på kontoret.

Rykkergebyr 75 kr.

Beløbet der rykkes for, er det samme beløb som på den faktura der ikke er blevet betalt. Rykkerbeløbet på 75 kr. bliver
først påført næste gang der udskrives en faktura. Overholdes betalingsfristen på rykkerskrivelsen ikke, afbrydes/
lukkes der uden yderligere varsel for den restanceramte
ydelse.
Genåbning af internettet er uden omkostning for medlemmet, efter at restancen er betalt.
Gentilslutning af TV udføres fysisk på adressen af vores
tekniker. Pris 450 kr.
Rykkerskrivelsen er påført oplysning om, at beløbet sendes til inkasso med ekstraomkostninger, hvilket selvfølgelig kun gælder hvis vi ikke modtager indbetalingen, eller
evt. udstyr som ikke er afleveret i forbindelse med en evt.
opsigelse.

Trådløst internet

Levering af internet til boligen på kabel, og dermed signalet
som forsyner den trådløse router, er ens på alle adresser.
Alle medlemmer kan få de hastigheder vi leverer.
Ka-net vurderes dog ofte på den trådløse dækning i boligen.
Routeren som leveres fra Ka-net, dækker behovet i de fleste boliger. I større boliger, samt boliger i flere plan, er det
ofte nødvendigt med en forbedret trådløs dækning. Udstyr
til dette kan lejes hos Antennelauget.
Ingen boliger er ens eller har samme behov. Vi ved dog at
65 % af vores næsten 10.000 medlemmer benytter vores internet. Vi ønsker at hvert eneste hjem skal have den bedste
oplevelse med det vi leverer.

TV-signal - og eller internet

TV-pakken kan fravælges, så at der alene leveres internet
på adressen.
TV-pakke kan også leveres uden internet og begge dele kan
selvfølgelig også vælges.

YouSee boks til 30 kr. pr. mdr.

Boksen anbefales, især hvis Bland Selv benyttes, absolut
den bedste løsning hvis streaming tjenester er en del af
bland selv. Valg af indhold til bland selv pakken foregår
direkte på boksen, når først bland selv abonnementet er
aktivt.

7
Antenne december 2019.indd 7

26/11/19 14.52

Boksen giver også mange andre fordele f.eks. pause, start
forfra, mulighed for optagelse og hente udsendelser i arkiv.
Kanalsøgning skal aldrig udføres på boksen, da den altid er
opdateret, via internettet.
Boksen kræver tilslutning af antennesignal og internet, ellers kan den ikke benyttes.
YouSee boksen bestilles direkte hos YouSee, på tlf. 7070
4070

Bland Selv kanaler direkte på TV

CA-modul og kort er nødvendigt.
Vælg netværks-ID 00111. På den måde bytter de kodede kanaler fra mellem- og fuldpakken plads med de ikke kodede,
hvilket betyder at man genbruger samme plads på sit TV,
som inden bland selv blev valgt.
Et eksempel: TV2 News ligger på plads 8 uden kodning. Når
bland selv vælges er det kortet som åbner den samme kanal, men på plads 108. Vælges netværks-ID 00111 og en ny
digital kanalsøgning udføres, vil kanalen skifte til plads 8.
TV-kanaler som ikke hører til i mellem- eller fuldpakken
bliver på deres pladser uanset om netværks-ID 00100 eller
00111 benyttes.

Ny installation af fællesantenne

Internet og TV fra Kalundborgegnens Antennelaug leveres
til 0 kr. i en evt. opsigelsesperiode hos din nuværende leverandør. Det er først nødvendigt at opsige eksisterende aftaler, når du har taget din nye installation fra Kalundborgegnens Antennelaug i brug. Derfor skal der ikke tages hensyn
til en bestemt skæringsdato.
Prisen på nye installationer er halveret i de områder, hvor
vi uden ekstraomkostninger har forsyningsmulighed.
Ved kontakt til Antennelauget Stejlhøj 23, tlf.: 59561570,
kan prisen oplyses helt uforpligtende.

Gentilslutning

Det kalder vi det, når der har været fællesantenne på adressen før. Pris: 450 kr.

Radiokanaler

Udvalgte radiokanalerne kan modtages digitalt på TV eller
på en TV-boks.
Ca. 130 danske radiokanaler er frit tilgængeligt på internettet og kan modtages med en internetradio, eller en internetradiotuner, som kan tilsluttes dit eksisterende musikanlæg.
DAB+ radio er også en mulighed. DAB+ signal udsendes
ikke på fællesantennen. Derfor er du afhængig af det luftbårne signal på din adresse.

Kanalsøgning på TV

Netværks-ID: 00100
Ved Bland Selv: Netværks-ID: 00111
Start frekvens: 450.000 kHz.
Evt. slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM-64
Symbolrate: 6875
På mange nyere TV vælges automatisk digital kanalsøgning, kabel og YouSee, inden søgningen startes. På den
måde er ovenstående parameter automatisk valgt.

Ældre TV som ikke kan kobles på internettet opdateres
ikke og skal betjenes manuelt.
Derfor er det vigtigt at startfrekvensen manuelt sættes til
450.000 kHz. Kan dette ikke ske når der er valgt YouSee, så
vælg i stedet Andre, eller Manuelt under udbydere.
Ovenstående parameter skal sættes manuelt. Dog er det
kun et enkelt fabrikat af TV som benytter slutfrekvensen.
Endnu ældre TV. Her er det ofte en god idé at nulstille /
gendanne til fabriksindstillinger.
Enkelte fabrikater af ældre fladskærme med digital MPEG
4 tuner skal nulstilles hver gang inden ny digital søgning
udføres. Herefter vælges Sverige som land, sprog dansk.
Dette kan prøves hvis ikke sorteringen af kanalerne fungerer korrekt.

Grundpakken fra YouSee år 2020

Betalingskanalerne TV 2, TV 3, DK 4 og TV 2 Charlie er
med i grundpakken. Ud over betalingskanalerne indeholder grundpakken også licensbetalte kanaler, DR, TV 2 Øst
og TV 2 Lorry. Herudover 8 nabolandskanaler. Kanalerne
sendes digitalt.

Internet

Oprettelse af Ka-net (internet) 0 kr.
Få adresser har brug for oprettelse af datastik med tekniker. Dette udføres også til 0 kr. men det er en forudsætning,
at der er fællesantenne installeret på adressen.
Nye antenneinstallationer udføres altid med datastik.
Internet uden TV. Kontakt os på tlf. 59561570.
50/10 Mbit til 199 kr. pr. måned er basisforbindelsen, men
højere hastigheder kan leveres. For hver step hastigheden
opgraderes, øges prisen med 50 kr. pr. måned.
Kabelrouter med trådløs forbindelse udleveres som standard, samt mulighed for 5 stk. e-mailadresser.

Opsigelse af Ka-net (internet)

Uden foregående aftale gælder opsigelsen med omgående
virkning, når modem / kabelrouter, strømforsyning og evt.
andet udstyr som tilhører foreningen afleveres på kontoret
Stejlhøj 23.
Indbetalt beløb fra afleveringsdagen til udgangen af betalt
kvartal refunderes. Husk at oplyse konto nr., så beløbet kan
overføres.
Modtager vi ikke foreningens udstyr, fremsendes erstatningskrav for udstyret og kan ende som inkassosag.
Ka-net e-mailadresser slettes ved opsigelse.

Opsigelse / afbrydelse af fællesantennen

Med 14 dages varsel til udgangen af betalt periode, kan
fællesantennen afbrydes. Kontakt kontoret Stejlhøj 23, tlf.
59561570 for nærmere aftale.

Fiber og COAX

Antennelauget har fiber frem til geografiske områder med
maks. 140 brugere på hvert område. Herefter skifter vi over
på COAX som benyttes ind til- og i selve boligen. Teknologien hos Kalundborgegnens Antennelaug er med helt i
front, og der er ingen grænse for hvilke hastigheder der i
fremtiden kan leveres til den enkelte slutbruger, når vi taler
internet.
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Vi leverer fra 50/10 til 300/30 Mbit.
Ingen af vores områder er tæt på maks. grænsen. Det ved
vi, fordi vi konstant overvåger kapaciteten, så vi kan tilpasse i god tid.

Bland Selv TV-pakke

Mellempakken som indeholder 10 kanaler, ud over grundpakken med 26 kanaler, kan ændres til at indeholde enten
10 kanaler, som du selv vælger. Eller en blanding af kanaler
og streaming tjenester. Du har 10 point at gøre godt med i
denne løsning.
Prisen for Bland Selv mellempakken er den samme som for
den faste mellempakke.
Fuldpakken som indeholder 36 kanaler/ 36 point, fungere
på samme måde som ovenstående.
For mere info, om pointsystem og indhold, er det nødvendigt at se på vores hjemmeside www.ka-net.dk
Under Ka-TV vælges YouSee Bland selv oversigt.
Grundpakkens indhold kan ikke ændres.
Opkrævning for Bland Selv sker fra Kalundborgegnens Antennelaug. Kvartalsvis opkrævning forud er gældende.
Husstanden modtager alene grundpakken, som kan ses på
alle husets TV. Bland Selv pakken som du vælger, kan ses
på det- eller de TV, hvor et kort fra YouSee er isat, eller hvor
der benyttes en YouSee boks. Boksen kræver ikke kort.
For at kortet kan isættes et TV, skal der benyttes et CA-modul (kortlæser). Pris 299 kr. pr. stk.
Bland Selv, CA-modul og kort bestilles hos YouSee på
tlf. 70704070.
CA-modul og kort afregnes til YouSee. Kalundborgegnens
Antennelaug får besked fra YouSee, når Bland Selv er oprettet, og sender herefter faktura for produktet.
For den tekniske ændring til Bland Selv opkræver Antennelauget et engangsbeløb på 150 kr.

Nedgradering af TV-pakke

Med 14 dages varsel til udgangen af betalt periode, kan TV
pakken nedgraderes. Nedgradering er uden omkostning for
det enkelte medlem.

Opgradering til større TV-pakke

Efter at vi har modtaget din indbetaling, opgraderes TV installationen på din adresse af vores tekniker, senest efter
10 hverdage.
Skift til større TV-pakke koster 450 kr.
Når opgraderingen er udført, vil vores tekniker aflevere en
besked i din postkasse. På denne måde får du kanalerne på
alle dine TV. Teknikeren skal ud til din adresse, men ikke
ind i din bolig.

TV-kanaler på PC, mobil og tablet

De kanaler du modtager på dit TV, har du også mulighed
for at se på din PC, mobil og tablet. Denne mulighed følger
med til 0 kr.
Se evt. mere på www.ka-net.dk
Under punktet YouSee er der et direkte link til Opret YouSee login. Husk at vælge: TV via en forening.

Problemer med digital modtagelse

Kontakt Antennelaugets kontor på tlf. 59561570
Kontrolmåling af antennesignalet på din adresse, samt Indstilling af et TV udføres for 300 kr.
Skal der udføres arbejde i din bolig, aftales omfang og pris
med teknikeren.
Fejl udefra rettes uden beregning.

Gør det selv fejlsøgning

Udelukkelsesmetoden er en rigtig god start når man selv
fejlsøger. Start med et nyt antennekabel, som bør kobles til
der hvor Antennelauget afleverer signalet, og sæt det direkte til TV-boks eller TV.

Vedligeholdelse

Antennelaugets forsyningsnet og udstyr opgraderes løbende. Korte lokale afbrydelser kan i planlagte perioder forekomme.

SMS-service

Hvis du vil være forberedt, når der er planlagt service på
anlægget, så tilmeld dig vores SMS-service og vi adviserer
dig i god tid.
Ved akutte fejl informeres der så hurtigt, som det er muligt
på hjemmesiden www.ka-net.dk under driftsstatus.

IP-fastnet telefon hos Ka-net / Evercall

Har du IP-telefoni, kan du vælge at aktivere viderestilling
til din mobil.
Ved manglende svar:
Dette betyder, at du skal tage din IP-fastnet tlf. inden for
30 sekunder- eller en anden tid som du selv kan bestemme.
Gør du ikke det, viderestilles den automatisk til din mobil.
Ved manglende forbindelse:
Opkaldet viderestilles hvis dit internet mangler, eller hvis
der mangler strøm i din bolig. Det samme gælder hvis
routeren er nedtaget, evt. i forbindelse med renovering eller flytning.
Ved optaget:
Er din tlf. optaget, kan kaldet også viderestilles til din mobil. Dette skal gøres med omtanke, da det jo ikke er muligt
at tale i to telefoner på en gang. Fordelen er, at indtalte beskeder altid indtales på din mobil. Du vil på den måde altid
kunne høre de beskeder som indtales, uanset hvor du er.
Vælger du ovenstående, skal du være opmærksom på, at
du betaler opkaldet fra din fastnettelefon og til din mobil,
da den der ringer jo har valgt dit fastnetnummer og betaler
dertil.
Har du Fri tale Danmark til 79 kr. pr. måned, er det underordnet om du besvarer opkaldet på din fastnet, eller får
opkaldet viderestillet til din mobil. Prisen er den samme.
På kontoret, Stejlhøj 23, hjælper og vejleder vi gerne med
de udfordringer, der måtte være i forhold
til TV og internet. Du kan altid trygt kontakte os.

Ivan Thygesen
Forretningsfører
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Nyt fra internet
og serviceafdelingen
I forbindelse med etableringen af den nye cykelsti mod Røsnæs, vælger Kalundborg Antennelaug
at udvide vores hybrid fiber-coaxial net (HFC-net), ved at grave et fiberrør med ned ud til krydset
før Friskolen, for på sigt at kunne levere TV og internet til beboere på Røsnæs og i områderne på
vej ud mod Røsnæs.
Vi har gennem de sidste mange måneder været godt i gang med at grave det meste af Rørby op.
Dette skyldes at dengang Rørby antenneanlæg blev anlagt, blev det lavet som et såkaldt bagskelsanlæg. Som navnet antyder, så har kabelnettet ligget i folks bagskel og det har givet nogle udfordringer når vi f.eks. skulle fejlsøge eller skifte TV pakker i anlægget. Vi har derfor lagt kabelnettet
om, så det ligger i fortovet, ligesom det gør i resten af vores HFC-net.
Vi har haft vores egen serviceafdeling kørende i lidt over et års tid nu og vi syntes at den kører fantastisk. Så godt, at vi er blevet nødt til at ansætte en gravemand mere, så vi kan følge med i forhold
til det administrative i at have en entreprenørafdeling, gravetilladelser, opgradering af vores HFCnet, nye tilslutninger og lign. Vi fornemmer på de tilbagemeldinger vi får fra vores medlemmer,
at de er glade og tilfredse med at vi har fået serviceafdelingen ind under vores egen paraply. Vi
mærker også at vi har fået en kortere responstid og mulighed for at udføre opgaverne på en mere
fleksibel og enklere måde.
I takt med at vi vokser i antal af ansatte, så vokser vores behov mere plads også. Vi har i den forbindelse lejet det meste af overetagen på vores nuværende lokation, Stejlhøj 23, så vi kan udvide med
mere kontorplads, teknikerplads, samt mere lagerplads, som vi glæder os til at kunne tage i brug.
Hvis man besøger os på kontoret, Stejlhøj 23, kan man, inden man går op ad trappen, se et skab
med en hjertestarter i. Det er en vi har valgt at få sat op, da der ellers ikke var nogle hjertestartere
tilgængelig 24 timer i døgnet på Stejlhøj. Skabet er plomberet og videoovervågnet, men tilgængelig
for alle hele døgnet.
En af de ting vi hører rigtigt tit i en supportsag er: ”Det har ikke virket de sidste x antal dage, uger
eller måneder.”
Vi kan se rigtig mange ting i vores system, men vi kan ikke se alting proaktivt. Vi er derfor nødt til at
bede jer, vores medlemmer, om at kontakte os hvis I har problemer. – Også allerede første dag. Jo
hurtigere vi ved der er et problem på den pågældende adresse, jo før kan vi få rettet det op hjemme
hos medlemmet selv eller ude i vores HFC-net.
Vi havde i starten af oktober en periode med nogle mailproblemer. Det var flere forskellige fejl, alle
”ude i byen”, som alle uafhængigt af hinanden, kulminerede i samme periode. Vi har lavet forskellige tiltag for at undgå lignende situationer opstår i fremtiden.
Vi har gennem en årrække haft et sikkerhedsprodukt, kaldet Cisco Umbrella. Som navnet antyder,
har vi slået en paraply ud over vores internet, så dækker vi alle vores brugere, både ind- og udgående trafik, medmindre de aktivt har valgt det fra.
Cisco Umbrella virker på den måde at når man bevæger sig rundt på internettet og man f.eks. forsøger at tilgå en hjemmeside eller andet indhold, som er blevet rapporteret skadeligt, så får man en
advarsel omkring dette frem på sin skærm. Sikkerhedsproduktet bruger DNS til at blokere trusler
over alle porte og protokoller, samt stopper malware før det når brugerens PC eller netværk. Selv
hvis en enhed bliver inficeret på anden vis, vil sikkerhedsproduktet blokere forbindelsen til angriberens servere, stoppe dataudvekslingen og blokere ransomware, inden kryptering af PC’en bliver
udført. De sidste 30 dage (fra 11/11-2019) har vores system tjekket 405 millioner forespørgsler
igennem og ud af dem er 520.000 blevet blokeret.

IT- og serviceafdelingen
10
Antenne december 2019.indd 10

26/11/19 14.52

Oplev den natur,
vi er fælles om
På NabolandsKanalerne kan du se naturprogrammer af høj kvalitet om
vores verden fra Polarhavet til Alperne. Om himlens fugle, om havenes
dyreliv, om landskabernes planter og dyr – poetisk, vidende eller som
storslåede dramaer om liv og død. Du har allerede NabolandsKanalerne
i din tv-pakke. Og de bedste af programmerne har vi tekstet på dansk.
Find det hele på nabolandskanalerne.dk
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VIGTIG INFORMATION FRA DIN ANTENNEFORENING

Se hvordan
på de følgende sider...
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Vedtægter

for
Kalundborgegnens Antennelaug
§ 1.
Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
Laugets hjemsted: Kalundborg og Omegn.

Hver enkelt lejer hæfter for sit eget lejemål og er først
frigjort, når indbetaling har fundet sted til Antennelauget.

§ 2.
Antennelaugets formål er at tilvejebringe og vedligeholde fællesantenneanlæg for Kalundborg og tilstødende
kommuner samt varetage driften af anlægget.
Herudover kan fællesantenneanlægget anvendes til
formidling af alle andre former for kommunikation.
Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver end
til opfyldelse af formålet. Lauget kan - dog mod vederlag
- levere TV og /eller internetsignaler til andre antenneforeninger.
Lauget kan fusionere med andre antenneforeninger.
Fusionen skal vedtages på en generalforsamling med
samme flertal som kræves til ændring af vedtægterne.

§ 4A.
Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for det
løbende regnskabsår.
Hvilke kanaler der herefter skal udsendes over nettet
udvælges af bestyrelsen. Der kan ved en generalforsamling ikke fremføres forslag om enkelte kanaler til beslutning.
Ved sammensætning af den samlede kanalpakke er det
bestyrelsens pligt at sammensætte denne således, at der,
ud over de kanaler som lovgivningen kræver bragt (must
carry), lægges vægt på medlemmernes ønsker, samt det i
lovgivningen krævede udtryk for alsidighed.

§ 3.
Enhver inden for det ovenfor nævnte område har ret til
medlemskab og tilslutning på laugets til enhver tid gældende bestemmelser, for så vidt anlæggets kapacitet giver mulighed herfor, og at der er økonomisk baggrund
for at føre tilslutningsledninger frem, således at tilslutning kan finde sted. Det er en forudsætning, at tilslutningsafgiften er betalt i henhold til laugets til enhver tid
gældende bestemmelser. Er adressen udenfor etableret
net kan tilslutningsbidrag være højere end sædvanligt.
Enhver, der er tilsluttet anlægget, er pligtig at være
medlem af lauget.
§ 4.
Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag pr. husstand til bestridelse af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved anlægget, jfr. § 6.1. Udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der kan
tilsluttes antennelauget. Bidraget fastsættes hvert år på
generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.
Første års bidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.
I tilfælde af manglende betaling af pligtige ydelser til
foreningen kan bestyrelsen afbryde forbindelsen til anlægget helt eller delvis, når medlemmet/bruger ved brev
har fået 14 dages varsel til at berigtige forholdet.
Den samme ret har bestyrelsen, såfremt et medlem
foretager indgreb i anlægget. Ny tilslutning kan først finde sted, når samtlige pligtige ydelser og samtlige laugets
omkostninger ved afbrydelse, herunder eventuelle sagsomkostninger, er betalt. Alle årsbidrag, afgifter, gebyrer
m. v. er pr. tilslutning.
Er anlægget indlagt af lejerne, opkræves et bidrag for
hvert lejemål, der er tilsluttet anlægget. Bidraget opkræves hos den, der af de øvrige lejere er udpeget til at modtage opkrævningen.

§ 5.
Ved afhændelse af sin ejendom er medlemmet forpligtet
til at betale eventuelle skyldige ydelser til Antennelauget
herunder eventuel restgæld på anlægget, med mindre
den nye ejer skriftligt over for lauget har forpligtet sig
til at overtage det tidligere medlems eventuelle skyldige
forpligtelser. Lauget er berettiget til at betinge indtræden
i lauget af, at den nuværende ejer betaler det hidtidige
medlems restancer til lauget.
§ 6.
Fællesantenneanlægget ejes af antennelauget, der afholder de dermed forbundne udgifter til anlæg, drift og
vedligeholdelse.
Det enkelte medlem hæfter ikke udover sit årlige bidrag for nogen af laugets forpligtelser.
Udmeldelse eller eksklusion af lauget berettiger ikke
til udbetaling at andelen, pligtige indbetalte bidrag eller
opsparet formue.
§ 7.
Medlemmernes årsbidrag indbetales på en konto i et
pengeinstitut.
§ 8.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den
ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts
måned.
Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kommune.
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt hvor
regnskab for det forløbne kalenderår og budget for det
kommende år er fremlagt. Såfremt antennelauget driver
en informationskanal, finder indkaldelse samtidig sted i
denne med angivelse af dagsorden samt oplysninger om
regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag.
Såfremt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet
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forslag til behandling på generalforsamlingen, skal der
i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til
behandling på generalforsamlingen. Forslagenes indhold
gengives i infokanalen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:
a. Valg af dirigent og stemmetællere.
b.	Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det
forløbne år.
c. Aflæggelse af regnskab.
d.	Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det
løbende regnskabsår.
e. Indkomne forslag.
f.	Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med § 9, stk. 3.
g. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
h. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.
i. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlemmerne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling
kræves indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne, har
bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt
og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom,
med den i begæringen angivne dagsorden.
For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære
generalforsamlinger.
Alle valg og vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er bestemt i disse vedtægter.
Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om laugets
ophævelse kræves, at mindst 2 tredjedele af de fremmødte på en generalforsamling er for beslutningen. Med
hensyn til ophævelse af lauget, se § 12.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, jævnfør § 9, skal være bestyrelsen i hænde senest
den 15. februar.
Hver tilsluttet husstand har én stemme. Dette gælder
uanset om bidraget ved udlejningsejendomme betales af
ejeren. Denne har pligt til at give hver enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet. Stemmeret kan dog kun
udøves, hvis bidraget er betalt.
Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.
Referat af det på generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil.
Derefter godkendes og underskrives referatet af dirigenten og bestyrelsen.
§ 9.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter ren straffeattest.
Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer vælges for
en periode på 3 år første gang på generalforsamlingen
2018. To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for
en periode på tre år, næste gang i 2019. To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på 3 år, næ-

ste gang 2020. Efter hver generalforsamling konstituerer
bestyrelsen sig selv med formand og næstformand, ligesom bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov. Såfremt
formanden træder tilbage imellem 2 generalforsamlinger
vælger bestyrelsen ny formand i kredsen af bestyrelsesmedlemmer.
Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes
lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en
skal være formanden og en skal være kassereren.
Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to generalforsamlinger, indtræder den suppleant, der er valgt som
1. suppleant. Den indtrædende indtræder i den udtrædendes valgperiode.
§ 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal af
bestyrelsen er til stede.
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører en af den selv autoriseret protokol
over samtlige forhandlinger og beslutninger, som derefter godkendes og underskrives af bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere
bestemmelse om sin funktion.
§ 11.
Laugets regnskab revideres af to af generalforsamlingen
blandt medlemmerne valgte revisorer Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.
Laugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Eventuelle revisionsbemærkninger indføres i laugets
protokol.
§ 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke længere kan realiseres eller ophævelse vedtages af generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i § 8.
Selvom generalforsamlingen har vedtaget ophævelse i
medfør af § 8 kan ophævelse først finde sted, når spørgsmålet er forelagt samtlige medlemmer ved en til hvert
enkelt medlem rettet skriftlig henvendelse fra bestyrelsen. Inden 14 dage efter henvendelsens afsendelse kan
medlemmerne da skriftligt meddele deres stilling til ophævelsen. Ophævelsen anses for godkendt når 2/3 af de
afgivne stemmer går ind herfor.
På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse
sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der
skal forestå laugets afvikling.
Eventuelt overskud, efter at alle laugets forpligtelser
er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.
Vedtægterne er senest ændret ved generalforsamlingen - onsdag den 14. marts 2018.
Kalundborg marts 2018
Bestyrelsen for Kalundborgegnens Antennelaug.

Version: 18-11-2019
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Aftalevilkår

for internet hos
Kalundborgegnens Antennelaug
1.0 Generelle bestemmelser:
1.1	Tilslutningen til og brugen af internet og andre ydelser via Kalundborgegnens net (Ka-net) kræver, at man
er medlem af Antennelauget. Tilslutningen følger adressen på samme
måde som Radio- og TV -tilslutningen.
1.2 	
Nærværende aftalevilkår er gældende for brugerens tilslutning til
internet og andre data-ydelser via
Kalundborgegnens
Antennelaugs
kabelnet (Ka-net).
1.3	Tilslutningen er personlig for brugeren og dennes husstand. Brugeren
må ikke give andre adgang til, at benytte tilslutningen.
1.4 	Til abonnementet hører op til maks.
5 stk. e-mail adresser.
1.5 	Tilslutningen må ikke anvendes til
erhvervsmæssige formål.
2.0 Tilslutningen:
2.1	Tilslutningen etableres via en kabelrouter, som alene leveres/ejes af Kalundborgegnens Antennelaug. Der
må ikke foretages indgreb i kabelrouteren. Eventuel netkortinstallation er Ka-net uvedkommende.
	
Installationen omfatter op til 10
meter antennekabel for forbindelse
mellem kabelrouter og antenne-installationen. Skal der foretages andre ændringer eller gennemboringer
i installationen end udskiftning af
1. stikdåse, sker dette for egen regning.
2.2	
Tilslutningen tildeles IP-adresser
dynamisk. Disse er offentlige, ud-

byder uafhængige, IP-adresser. Fast
IP-adresse kan tilvælges.
	Medlemmet får udleveret en kabelrouter med mulighed for trådløst
netværk. Ønskes egen router tilsluttet, skal kabelrouter konfigureres til
bridge-mode. Dette kan ske i selvbetjeningsportalen eller ved henvendelse til kontoret.
	Konfiguration af egen trådløs router
skal foretages af bruger selv. Bruger
er til enhver tid forpligtet til at beskytte sit net mod uautoriseret brug
fra tredje part.
2.3	Ved brug af trådløse netværk er bruger til enhver tid forpligtiget til at
sikre dette forsvarligt, mod uautoriseret brug fra tredje part.
2.4	
Brugeren er selv ansvarlig for at
beskytte sine data ved password
og / eller firewall, således, at uvedkommende ikke kan komme ind på
abonnentens PC’er.
3.0 Brug af tilslutningen:
3.1	Brugeren er forpligtiget til ikke at
anvende tilslutningen på en måde,
som kan medføre skade eller gener
for driften af anlægget, Ka-net eller
tredjemand. Brugeren skal følge Kanets anvisninger for installation og
brug af tilslutningen. Ka-net har ret
til at foretage inspektion af tilslutningen.
4.0 Fejlafhjælpning:
4.1	
Brugeren kan anmelde fejl eller
driftsforstyrrelser på den af Ka-net
oplyste serviceadresse for den pågældende ydelse. Ka-nets service-
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partner vil påbegynde afhjælpning
indenfor normal arbejdstid uden
ugrundet ophold. Såfremt brugeren
begærer fejlafhjælpning, som kan
henføres til fejl eller mangler i brugerens eget udstyr, eller til brugerens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til
servicepartneren i henhold til gældende takster på samme måde som
ved TV og radioforsyningen.
4.2	
Hvis brugeren tilslutter udstyr
som medfører fejl på anlægget kan
Ka-net igangsætte fejlsøgning og
udbedring. Brugeren hæfter for
omkostningerne til udbedring og
konsulentbistand.
5.0 Afbrydelse af tilslutningen:
5.1	
I tilfælde af brugerens væsentlige
misligholdelse af forpligtigelser i
henhold til denne aftale, er Ka-net
berettiget til, til enhver tid og uden
varsel, at afbryde brugerens forbindelse. Ka-net vil dog snarest herefter
meddele brugeren om lukningen og
årsagen hertil, såfremt et gyldigt telefonnr. er os i hænde. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:
5.1.1	Brugeren undlader rettidigt at opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til abonnementsaftalen.
5.1.2	Brugeren medvirker til misbrug af
nettets ressourcer eller funktioner,
herunder spredning af virus, spammails og lign.
5.1.3	
Brugeren opsætter private servere
eller foretager konstant download af
data, da sådanne og tilsvarende aktiviteter kan overbelaste den tilstedeværende båndbredde.
5.2	Ka-net er berettiget til at opkræve
gebyr for genåbning af tilslutningen.

6.0 Betalinger:
6.1	Takster og årsabonnement fremgår
af abonnementsaftalen. Ka-net har
ret til med 1 måneds varsel, at ændrer priser eller betalingsform med
virkning fra starten af det næstfølgende kvartal. Ændringer meddeles
brugeren via e-mail, brev, infokanalen eller på anden betryggende
måde.
6.2	Abonnementsprisen er en fast årlig
afgift, der betales for 3 måneder ad
gangen forud. Den 1. jan., 1. apr., 1.
juli, og 1.okt. Første betaling gælder
fra tilslutningen indtil udgangen af
kvartalet, hvor tilslutning har fundet
sted. Betalingen kan tilmeldes Betalingsservice eller automatisk kortbetaling.
6.3	Tilslutningsafgift betales forud, eller
efter aftale. Når betalingen er modtaget, ordres teknikeren. Installationen udføres indenfor 10 arbejdsdage, med mindre medlemmet selv
ændrer aftalen med teknikeren, eller
medlemmet ikke svarer på det oplyste telefon nr.
	
Øvrige betalinger der fremgår af
abonnementsaftalen, er forfalden
til betaling efter sidste frist som er
påstemplet den enkelte faktura, normalt 10 dage efter udstedelse af faktura.
7.0 Ansvar:
7.1 Ka-net påtager sig intet ansvar for:
7.1.1	
Driftsforstyrrelser i tilslutningen,
som kan henføres til normal service
og vedligeholdelse af anlægget.
7.1.2	Brugerens anvendelse af tilslutningen, eller at resultatet heraf ikke
opfylder brugerens behov eller forventninger.
7.1.3	Direkte og indirekte tab som brugeren måtte lide.
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7.1.4 Andre forhold som anført i aftalen.
7.1.5 Tab opstået som følge af manglende
adgang til tjenester eller information på internet, selvom dette skyldes
systembrud eller andre forhold hos
Ka-net.
7.1.6 Fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til at brugeren har anvendt udstyr, som ikke
er leveret eller godkendt af Ka-net
eller, brugeren har foretaget indgreb
i tilslutningen.
7.1.7	De data, som passerer via anlægget
og tilslutningen. Brugeren er ansvarlig for, at tilslutningen samt de data
der overføres via tilslutningen, ikke
krænker gældende lovgivning.
7.1.8	At tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer, forvansker eller ændrer data.
7.1.9 Force majeure
7.2	Ved data kriminalitet udøvet via Kanet, vil forespørgsel fra politiet eller
anden tilsvarende myndighed, medføre udlevering af brugers navn og
adresse som anført på denne kontrakt.
 	Brugeren skal skadesløsholde Kanet for ethvert krav fra tredjemand,
som måtte blive rettet mod Ka-net
som følge af brugerens brug af tilslutningen.
7.3	En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af forpligtigelser i henhold
til aftalen, såfremt misligholdelsen
skyldes forhold udenfor vedkommendes kontrol.
7.4	Brugerens brug af opkoblingen sker
i enhver henseende på eget ansvar.
Ka-net kan ikke holdes ansvarlig for
skader eller savn ved manglende signal. Ka-net påtager sig intet ansvar
for uvedkommendes adgang til brugerens data og systemer.

7.5	Brugeren er selv ansvarlig for alle
eventuelle fejl og omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet internet.
8.0 Ændringer i aftalevilkår:
8.1	Ka-net forbeholder sig ret til at ændre aftalevilkårene, herunder tekniske specifikationer samt funktioner,
som tilslutningen giver brugeren
mulighed for at anvende. Ændringer af tekniske specifikationer og
funktioner kan til enhver tid gives til
brugeren på Ka-nets hjemmeside og
/ eller infokanalen.
9.0 Aftalens løbetid:
9.1	Aftalen kan af hver af parterne opsiges. Opsigelsen er gældende, når
kabelrouter inkl. strømforsyning og
netværkskabel er returneret. Udstyret sendes til, eller afleveres hos
Kalundborgegnens
Antennelaug,
Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg. Hvis
dette ikke sker, opkræves betaling
for udstyret til dagspris.
9.2	Forudbetalt kontingent som dækker
perioden fra aflevering af udstyr til
udgangen af betalt kvartal refunderes. Oplysning om bank og kontonummer er nødvendigt.
10 Øvrige bestemmelser:
10.1	Enhver tvist mellem parterne skal
afgøres ved retten i Holbæk.
10.2	Abonnenten opnår ingen rettigheder
over IP-adresse, ophavsretslig beskyttede værker, tekniske løsninger,
anlægget eller tilslutninger, bortset
fra hvad der udtrykkeligt fremgår af
aftalevilkårene.
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fffKanaloversigt 2019
TV pakkepriser – Opkræves kvartalvis forud
Grundpakken
Tillæg for mellempakken
Yderligere tillæg for fuldpakken
I alt

178,00 kr. pr. måned
185,00 kr. pr. måned
130,00 kr. pr. måned
493,00 kr. pr. måned

TV pakkeski
Pakkeski l mindre pakke
Pakkeski l større pakke
Pakkeski l bland-selv pakke

0,00 kr.
450,00 kr.
150,00 kr.

Administraonsgebyr
00 kr.
25,00

Administraonsgebyr ved papirfaktura
t

Nr.

Grundpakken

Nr.

1
2
3
4
5
11
13
19
20
21
23
25
27
33
55
66
81
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
890
89
891
892
893

DR 1 HD
TV 2 HD
TV 3 HD
Xee
Kanal 5 HD
Paramount Network
TV Guiden HD
DR 2
DR 3
DR K
DK 4 HD
TV 2 Øst HD
DR Ramasjang
DR Ultra
en HD
Ekstrakanalen
Trailerkanalen
Trailerka
kanalen HD
TV 2 Lorry HD
S 1 HD
SVT
SVT 2 HD
Svensk TV 4 HD
NKR 1 HD
ARD HD
ZDF HD
NDR HD
RTL HD
D
Folkenget
Folk
olkenget
DR Tegnsprog & Kanal Øst
DR 1 Synstolkning
DR 2 Synstolkning
DR 3 Synstolkning
DR K Synstolkning

6
7
8
9
10
12
14
15
16
28

Mellempakken
TV 2 Zulu HD
TV 2 Charlie HD
TV 2 News HD
TV 3 + HD
TV 3 Puls
Kanal 4 HD
6’eren HD
Canal 9 HD
TLC HD
Disney Channel HD

Nr.
17
18
8
22
24
26
29
30
31
32
34
35
37
38
39
40
41
47
49
50
52
54
63
65
73
84
85

Fuldpakken
Discovery Channel HD
D
BBC Bri
Bri HD
TV 2 Fri HD
MTV DK HD
Naonal Geographic
Naonal
Disney XD
Cartoon Netw
Network
twork
Nickelode
Nickelodeon
deon
Disne
Disney
ney Junior
B
Boomerang
Nick Jr.
TV 3 Sport 1 HD
TV 3 Max
Eurosport 1 HD
Viasat Golf
Eurosport 2 HD
Discovery Science
TV 2 Sport HD
Animal Planet HD
Nat Geo Wild HD
ID Invesgaon
Invesgaon HD
BBC Earth HD
Viasat Series
VH 1
BBC World News
CNN

For modtagelse af alle digitale kanaler, kræver det et TV eller en boks der har DVB-C tuner og MPEG 4 aoder.
aoder.

Almindelig TV pakke
Netværks ID:
00100

22

Start frekvens:
Slurekvens:
Modulaon:
Symbolrate:

450.000 kHz.
858.000 kHz.
QAM 64
6875

Bland Selv TV pakke
Netværks ID:
00111

Start frekvens:
Slurekvens:
Modulaon:
Symbolrate:

450.000 kHz.
858.000 kHz.
QAM 64
6875
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Priser for første
kvartal 2020

Version 15.11.2019
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Produktvalg

hos
Kalundborgegnens Antennelaug
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Prisen afhænger af hvilket område du bor i, undersøg derfor altid prisen
for netop dit område ved at kontakte Kalundborgegnens Antennelaug

Tilmeldingsblanket

til
Kalundborgegnens Antennelaug
Navn:
Adresse:
Mobil:

Telefon:

SMS service*:
*

E-mail fakturering:

E-mail:

SMS servicen bruges ved større dri forstyrrelser og generel informaon. Dit mobilnummer bruges l denne service.

Tilslutningsprisen 3.500, 5.000, 6.995 eller 9.950 kr. inkl. moms er forfalden l betaling, når De er i stand l at
modtage signaler fra anlægget. Det l enhver d gældende kvartalsbidrag l antennelauget opkræves ved
lslutningen med den andel, der måe være lbage frem l næste ordinære opkrævning.
Der opkræves et administraonsgebyr på 25,00 kr. pr. fakturering. Ved lmelding l Betalingsservice,
fakturering på e-mail eller automask kortbetaling, opkræves der ikke administraonsgebyr.
Vælg TV produkt:
Grundpakke

178 kr. pr. måned.

Tillæg for mellempakken

185 kr. pr. måned.

Yderligere llæg for fuldpakken

130 kr. pr. måned.

I alt

493 kr. pr. måned, afregnes kvartalsvis forud.

Ski l større pakke koster 450 kr. og foretages inden for 10 hverdage, eer det fulde beløb er modtaget.
Beløbet for lmelding l større pakke kan ændres. Kanalafgi fastsæes for et år af gangen, gældende fra 1. jan. – 31. dec.

Vælg internetprodukt:

*

50/10 Mbit internet*

199 kr. pr. måned, afregnes kvartalsvis forud.

100/15 Mbit internet*

249 kr. pr. måned, afregnes kvartalsvis forud.

200/20 Mbit internet*

299 kr. pr. måned, afregnes kvartalsvis forud.

300/30 Mbit internet*

349 kr. pr. måned, afregnes kvartalsvis forud.

Fri telefoni uden internet**

149 kr. pr. måned, afregnes månedsvis forud af Evercall.

Da kapaciteten deles, kan der i nogle lfælde opleves lavere hasgheder end den beslte i forbindelse med forbigående spidsbelastninger i
coax-neet. Kalundborgegnens Antennelaug udbygger løbende coax-neet for at modvirke dee. Bemærk, at du kan risikere at opleve en lavere
hasghed, hvis du måler hasgheden gennem din trådløse forbindelse. Derfor skal du ald måle din hasghed, hvor du forbinder din computer med
et kabel l routeren, for at få den rigge hasghed.
Fair use pr. md.: 50/10 Mbit: 2000 GB/md., 100/15 Mbit: 3000 GB/md., 200/20 Mbit: 4500 GB/md., 300/30 Mbit: 6000 GB/md.
Hvis fair use grænsen overskrides, ændres hasgheden l 5/1 Mbit resten af måneden.

** Telefonbærelinje l fastneelefon med fri tale l dansk fastnet og dansk mobil, dog ikke specialtjenester og overtakserede numre. Indeholder
ligeledes telefonsvarer, nummervisning og gras videreslling l mobiltelefon.
Nummerflytning fra nuværende selskab koster 0 kr. Ved nummerflytning skal dit abonnement ikke opsiges hos nuværende selskab.
Ved samdig lmelding af Ka-net, er opreelsesgebyret for internet indeholdt i lslutningsprisen.
Ved arydsning i Ka-net og underskri af nærværende aale har undertegnede gennemlæst de gældende vilkår, som kan læses på hjemmesiden
www.ka-net.dk og accepterer at betale gældende pris for Ka-net.
STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfaer: Montering af kabel i kabelskab ved skel, udlægning af maksimum 40 m. 7mm. kabel og
markeringsbånd l hus, opføring og inddækning af kabel på væg l maksimum 1 m. over terræn, gennemboring af ydervæg samt montering af kabel i
skdåse eller overgangspunkt. Indføringen i huset udføres i stue/opholdsrum tæest på kabelskabet.
Gravearbejdet på Deres grund er IKKE indregnet i prisen.
Tilslutningen kan i stedet udføres eer Deres ønske, f.eks. over loet, flere sk med forstærker, indføring i eksisterende tomrør m.v., men De vil blive
faktureret evt. merpris for den faksk udførte installaon.
Tilmeldingen er bindende i tre måneder fra nedenstående dato, forudsat Kalundborgegnens Antennelaugs bestyrelse godkender udbygningen af
anlægget. Tilmeldingen forudsæer medlemskab af Kalundborgegnens Antennelaug, ifølge vedtægterne.

Dato:

Underskri:
Version 12.11.2018
Underskrives og sendes l:
Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg
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Tilmelding til Ka-net

hos
Kalundborgegnens Antennelaug
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ka-net.dk
PRISER FRA

KUN.......

199,-

Er du medlem af Kalundborgegnens
Antennelaug, har du mulighed for
højhastigheds-internet over
antenneanlægget.
Internethastigheder:
50/10 Mbit internet
100/15 Mbit internet
200/20 Mbit internet
300/30 Mbit internet

Pris 199,- kr. pr. md.
Pris 249,- kr. pr. md.
Pris 299,- kr. pr. md.
Pris 349,- kr. pr. md.

Med abonnementet følger
5 GRATIS e-mailadresser
Vil du have Ka-net kan du benytte tilmeldingen
her i bladet.

Udgivet i DECEMBER 2019 af:

Kalundborgegnens
Antennelaug
Oplag: 9.600 ex.
Layout:
Carsten Hansen,
Sjællandske Medier
Tryk:
OnPrint, Holbæk
Ansvarlig for udgivelsen:
Kontoret, Stejlhøj 23
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med evercall til
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selv, hvor du tager opkaldet!
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Se flere abonnementer på:

www.ka-net.dk

,SWFSNPCJMBCPOOFNFOUUJMNJO LSQSNE

Mere info: Tlf. 44404040
service@evercall.dk · www.ka-net.dk
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