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LEDEREN

fra formanden

Så blev det atter efterår og tid til igen at
se lidt fjernsyn om aftenen. I Antennelaugets bestyrelse har vi drøftet foreningens status, og vi kan se, at der er basis
for at sælge tilslutninger fra de tomme
standere på ca. 2000 adresser, der er fordelt rundt i hele udbredelsesområdet.
Bor du i nærheden af en stander og ikke
har fællesantenne, så se her:
Fra nu og til udgangen af 2011 tilbyder
Antennelauget 50 % rabat på installation
af fællesantenne. Antennelauget har kablet et stort område, også til adresser som
ikke er tilsluttet, ud over de næsten 9.000,
som allerede er tilsluttet. Til de ekstra
adresser har vi et supertilbud resten af
året. Læs om dette tilbud andetsteds i
dette blad.
Tilbuddet skal ses i lyset af de tomme
standere, vi har, og som vi gerne vil have
nye medlemmer tilsluttet på. Men også i
lyset af, at der nu igen sker ændringer i
det æterbårne sendesystem. De Tv-seere
i vort dækningsområde, der ikke er medlem hos os, kan risikere at få sort skærm
fra begyndelsen af januar 2012, da de
æterbårne sendere lukker ned for sendenormen ”Mpeg 2”.
Sort skærm kan undgås ved at købe et nyt
TV, eller ved at få en tilslutning til fællesantennen. Har du som ”ikke-medlem”
bopæl i nærheden af en af vore standere,
så meld dig ind i Kalundborgegnens
Antennelaug nu.
Hos os sker der ingen tekniske ændringer, så de Tv-apparater, der er tilsluttet
fællesantennen i dag, virker også efter
januar 2012. Og endnu en fordel ved at
være tilsluttet Antennelauget: Du kan
have lige så mange apparater tilsluttet,
som du ønsker, uden ekstra kort eller ekstra betaling. Blot skal din husinstallation
være i orden. Læs mere om dette andetsteds i dette blad.
Du kan også besøge os på Kalundborgmessen 29-30 oktober i Kalundborg-hallen. Der kan du træffe folk fra kontoret,

fra bestyrelsen, fra Evercall (vores telefonsamarbejdspartner) og fra YouSee
(vores program-leverandør).
Medlemskabet af Antennelauget giver
også andre fordele. Fra nu har du adgang
til 100 forskellige filmtitler fra vores udbyder, YouSee, hvis du er Plus- abonnent. Så
nu kan du godt finde fjernbetjeningen
frem, og sætte dig tilrette i sofaen med
børn og popcorn og slik. YouSee giver
nemlig fri adgang til at se spillefilm efter
eget valg, når de åbner for en ny filmkategori kaldet ”100 Film”. 100 Film er en del
af YouSee Plus og giver adgang til, når
som helst, at se film via YouSee Plus,
uden det koster ekstra. Det skal ses som
et alternativ til de almindelige tv-kanaler,
der sender masser af film, men kun på
faste tidspunkter. Kvaliteten og udvalget
svarer til de traditionelle filmkanaler,
men forskellen er, at kunderne selv kan
vælge titel og tidspunkt.
Ændring af opkrævning for årsabonnementer: Med virkning fra den 1. januar
2012 overgår vi til kvartalsvis opkrævning
for alle ydelser til alle medlemmer. De
medlemmer, som vil opleve ændringen,
er de medlemmer, som plejer at betale en
gang om året for tv pakken. Der opkræves
fremover et ekspeditionsgebyr på 15 kr.
pr. faktura, som ikke betales via
Betalingsservice.
Ekspeditionsgebyret på 15 kr. bruges til at
dække porto, papir, print og kuverter. Ved
elektronisk betaling undgår vi disse
omkostninger. Spar 60 kr. om året, tilmeld betalingen til betalingsservice hurtigst muligt. Også dette kan du læse mere
om andetsteds i nærværende
blad.
God fornøjelse som medlem i
Antennelauget.

Niels-Jørgen Trælle
formand for
Kalundborgegnens
Antennelaug
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...Her finder
du os!

SUPERBEST

ÅBNINGSTIDER:
Kontoret er åbent
mandag til torsdag
kl. 9.00 - 15.00
Fredag lukket
Telefonen besvares
mandag til onsdag
kl. 9.00 - 14.00

Stejlhøj 23
DK-4400 Kalundborg
Tel. +45 59 56 15 70
Fax +45 59 56 07 70
www.ka-net.dk
e-mail: kontor@ka-net.dk
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Ka-net Support
Tlf. 59 56 15 70
Mandag til onsdag
kl. 9.00 - 14.00
mandag og onsdag
kl. 18.00 - 19.30
tirsdag og torsdag
kl. 17.00 - 18.30

NABOLANDSKANALERNE
ARD / Buddenbrooks

ZDF / Terra X

drama
dokumentar
kultur
ZDF / Dresden

SVT / Jägarne

MED DANSKE
UNDERTEKSTER
ZDF / Terra X

SVT / Veckans Föreställning

Se kvalitets-tv fra Sverige, Norge og Tyskland med danske undertekster.
Nabolandskanalerne byder på masser af dokumentar, dramaer, krimier,
nyheder, historie- og naturprogrammer. Vi ses!
Danske undertekster
fås hos YouSee, Stofa,
Waoo og de fleste
antenneforeninger
SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

NRK1 Norge

ARD Tyskland

verdenstv.dk

ZDF Tyskland

NYT FRA KONTORET
STEJLHØJ 23
have 36 kr. pr. måned for TV2, og så er
det pr. tv.
Grundpakken hos Antennelauget vil
herefter indeholde de samme kanaler
som nu. Ændringen er, at der vil være 4
betalingskanaler mod før 3, nemlig TV2,
TV3, DK4 og Kanal5. Resten er gratiskanaler. Denne sammensætning mener vi
er ret god set i forhold til, hvordan man
ellers får disse fire betalingskanaler.
Internet: Nuværende TV medlemmer på
fællesantennen tilbydes Ka-net (internet) gratis i 3 måneder ved tilmelding
inden den 31. december 2011. Hvis
adressen har datastik til Ka-net, er
oprettelsen gratis. Ved installation af Kanet med tekniker koster det kun 475 kr.
Prisen på 199 kr. pr. måned for Ka-net
(internet) har været gældende i snart 10
år og sættes ikke op. Det eneste, som vi
af flere omgange har sat op, er hastigheden. Vi leverer i dag op til 30 Mbit.
download og 5 Mbit. upload samt
mulighed for op til 5 stk. e-mail adresser.
Den omtalte pris og hastighed er gældende for alle medlemmer og afregnes
altid kvartalsvis forud.
IP fastnet telefoni fra 29 kr. pr. måned i
abonnement er også muligt efter oprettelse af Ka-net.
Ændring af opkrævning for årsabonnementer: Med virkning fra den 1. januar
2012 ændres det således, at alle medlemmer betaler kvartalsvis forud.
De medlemmer, som vil opleve ændringen, er de medlemmer, som plejer at
betale en gang om året for tv pakken.
Rettidig betaling har været den 11. april,
gældende for perioden 1. januar til 31.
december.
Fremover vil betalingen være forfalden
den 11. januar, gældende for perioden 1.
januar til 31. marts. Den 11. april, gælder
for perioden 1. april til 30. juni. Den 11.
juli gælder for perioden 1. juli til 30. september. Den 11. oktober gælder for

50 % rabat på installation af fællesantenne: Antennelauget har kablet et stort
område - også til adresser, som ikke er
tilsluttet. Ca. 2000 adresser ekstra kan vi
forsyne med tv og internet ud over de
næsten 9.000, som allerede er tilsluttet.
Gældende for de ekstra adresser har vi et
super godt tilbud resten af året.
Installationspris: 3.495 kr. eller 4.995 kr.
afhængig af området. Alle tv kanaler og
internet er gratis i 3 måneder fra installationsdagen.
Egen antenne: Med et digitalt MPEG2
TV og egen antenne gælder det, at der
bliver sort skærm den 11. januar 2012.
Derfor skal der meget snart tages en
beslutning om, hvordan der skal ses tv
fremover. Ligeledes er det også nødvendigt at tage stilling til, om TV2 skal være
en del af dine tv- kanaler.
Vi vil meget gerne kontaktes og give
gode råd, også selvom det måske ikke
ender med en aftale om installation af
fællesantenne.
Har du tv eller internet fra en anden
udbyder, kan vi tilbyde tv / internet eller
begge dele gratis i din opsigelses periode
hos din eller dine nuværende leverandører. Denne periode tillægges de 3 gratis
måneder, som er med i forbindelse med
ny installation af fællesantenne.
Bemærk: Hos antennelauget er der ikke
forskel på tv kanaler, som ellers tilhører
Viasat eller Canal Digital. Antennelauget
kan levere dem alle. Viasat kanaler, f.eks.
TV3, 3+ og 3Puls, kan kun modtages på
kabel tv eller parabol fra Viasat. Husk
dette, når du vælger løsning til dit tv.
TV2 som betalingskanal: TV2 bliver i
grundpakken fra den 1. januar 2012,
selvom den skifter fra gratis til betalingskanal. Antennelauget vil levere TV2 til en
absolut stærk pris, nemlig 10 kr. pr.
måned. For denne pris pr. bolig kan du
stadig se TV2 på alle dine tv.
Boxer, som leverer til egen antenne, skal
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på fakturaen, som dækker næste kvartal.
Digital modtagelse af tv-programmer:
Den 11. januar 2012 lukkes der for
udsendelse af MPEG2 signalet i
Danmark; dette gælder dog IKKE på fællesantennen. Medlemmer, som har fællesantenne, kan stadig efter den 11.
januar 2012 modtage tv kanaler i 3 standarder. MPEG2, som gælder for digitale
tv kanaler, MPEG 4, som gælder for HD
kanaler og samtidig sendes der stadig
kanaler analogt.
Problemer med digital modtagelse:
Kabelnettet, som tilhører antennelauget,
serviceres og opdateres løbende. Rigtig
mange skifter deres tv ud til et nyt
moderne fladskærms tv. Dette sker ofte,
fordi billedet på det gamle tv ikke er
godt mere. Desværre er det rigtigt tit, at
det ikke hjælper med det nye tv, fordi
antenne fordelingsnettet i boligen ikke
er i orden. Det sker også tit, at antennekablet fra stikdåsen i væggen til tv et
giver problemer. Vores erfaring siger desværre, at 49 ud af 50 fejl skyldes fejl i
boligen.
Fordelingsnettet i boligen kan sammenlignes med din vandhane. Hvis den
drypper, er det ikke vandværket som tilkaldes. Hvis du har problemer med tv
modtagelse, kan foreningens servicepartner JAC tilkaldes. Er det din egen
installation, som kræver et eftersyn, så
betaler du også selv. Er det derimod signalet fra antennelauget, som ikke er i
orden, så rettes fejlen uden omkostning
for medlemmet.
Færdigproducerede kabler, som er i
handlen, er også et svært kapitel. YouSee
har testet en del kabler, hvor 7 ud af 10
IKKE bestod prøven.
Det digitale signal giver enten et skarpt
og fejlfrit billede, eller det fryser og krakelerer. Dette er langt værre at se på end
det gamle analoge billede, som kunne
give striber eller sne. Fordelen med det
digitale signal er dog, at der ikke kan
snydes. Problemet skal afhjælpes på
professionel vis.
Fejlsøgning: På kontoret Stejlhøj 23 kan
du låne og købe antennekabler, hvis du

perioden 1. oktober til den 31. december.
Der opkræves fremover et ekspeditionsgebyr på 15 kr. pr. faktura. Dette opkræves ikke ved tilmelding til
Betalingsservice.
Tilmelding til Betalingsservice kan ske i
din bank eller på foreningens hjemmeside: www.ka-net.dk under punktet
Generelt - Tilmeld Betalingsservice. Det
eneste, du skal bruge ved tilmelding på
foreningens hjemmeside, er dit kunde
nr. samt bank og konto oplysninger.
Kunde / medlems nr. står på din faktura,
men kan også oplyses ved kontakt til
kontoret.
De fleste medlemmer, som bor i lejeboliger, betaler i forvejen for mellempakken
eller fuldpakken kvartalsvis.
Grundpakken er på disse adresser typisk
med i huslejen. Ekspeditionsgebyret,
som har været 7,50 kr. pr. kvartal,
ændres ligeledes her til 15,00 kr., men
bortfalder også ved tilmelding til
Betalingsservice.
Alle medlemmer, som er tilmeldt
Betalingsservice, skal ikke foretage sig
noget.
Ekspeditionsgebyret på 15 kr. bruges til
at dække porto, papir, print og kuverter.
Ved elektronisk betaling undgår vi disse
omkostninger. Samtidig er det langt
nemmere at håndtere indbetalingerne,
så derfor er det et meget stort ønske at
betalingen tilmeldes Betalingsservice.
I øvrigt gælder det for medlemmer med
Ka-net (internet), at tilmelding til
Betalingsservice står som punkt i internet aftalebetingelser. Dette vil fremover
være den eneste måde, hvormed prisen
på 597 kr. pr. kvartal kan fastholdes uden ekspeditionsgebyr på 15,00 kr.
Tidligere har vi opkrævet et rykkergebyr
på 75 kr. i forbindelse med udsendelse af
kontoudtog/ rykkerskrivelse. Da nogen
vælger at betale på den oprindelige faktura og således ikke betaler rykkergebyret, ændrer vi også her på proceduren.
Fremover vil rykkerskrivelsen lyde på det
samme beløb, som den faktura der rykkes for. Rykkerbeløbet vil blive opkrævet
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kanal opdeles i 10, 20, 30 og 40 kr. pr.
måned. De tekniske krav for at kunne
dette, er at du har en kortlæser direkte i
dit tv, eller at du har en boks fra YouSee
samt et programkort. Beløbet for tv
kanaler, som styres af kortet fra YouSee,
afregnes direkte til YouSee uden om
antennelauget. Ulempen ved denne løsning er, at de valgte kanaler kun kan ses
på det tv, hvor kortet er placeret.
Fordelen er, at der ikke skal betales 650
kr. for pakkeskift, da der ikke er brug for
en tekniker. Det er alene kortet, som
åbner for de valgte kanaler. Kortet koster
100 kr. i oprettelse. Modulet / kortlæseren har en pris på 595 kr., hvis den købes
hos YouSee. Boks med harddiskoptager
og kort kan lejes på kontoret, Stejlhøj 23.
Prisen er 89 kr. pr. måned uden oprettelsesgebyr.
Vælges en færdig tv pakke er det stadig
hos antennelauget, og med signal til alle
tv i boligen.
Fremtiden med flere HD kanaler og
hurtigt internet. For at kunne opfylde
disse krav i fremtiden stilles der store
krav til kabelnettet og andet udstyr, som
f.eks. antenneforstærkerne ude i områderne. Bestyrelsen har besluttet, at forstærkerne skiftes til en ny og bedre
udgave. Denne udskiftning er meget dyr
og tidskrævende og vil foregå over det
næste år. Jeg kan oplyse, at økonomien
ikke er et problem. Der vil ikke skulle
opkræves noget beløb hos medlemmerne grundet denne beslutning, men korte
lokale afbrydelser vil forekomme i dagtimerne. Aften og weekend arbejdes der
ikke på disse eller andre opgaver.
Som jeg plejer, har jeg også denne gang
taget udgangspunkt i ting, som vi dagligt
eller tit støder på her på kontoret, samt
nye tiltag. Det gælder stadig,
at vi er lokale for alle vore
medlemmer og gerne hjælper
og vejleder med mange ting.
Kontakt os gerne, hvis du
har brug for hjælp.

selv har lyst til at være din egen tekniker.
Vi har ikke andet antennemateriel, som
f.eks. antenneforstærker til flere stik i
boligen, men vi kan anvise, hvor det kan
købes. Udelukkelsesmetoden, hvor et
lånt antennekabel kobles til, der hvor
antennelauget afleverer signalet og
direkte til det tv, som driller, er en rigtig
god start. Som før nævnt løser det 49 af
50 gange problemet. Der er absolut
ingen begrænsninger for, hvor mange
stik der kan være i boligen, blot skal de
tekniske krav til digital modtagelse overholdes. Husk! Hvis du har flere antennestik, så deles signalet, også selvom de
ikke benyttes.
Pris på antennekabel: Et dobbeltskærmet antennekabel på 1 meter med
metalstik, han og hun, koster afhentet
på foreningens kontor Stejlhøj 23,
100,00 kr. For hver meter, kablet skal
forlænges, tillægges 15,00 kr. Priserne er
inkl. moms.
Pakkeskift: Ønsker du at opgradere til
en større tv pakke, kan dette ske efter
behov. Når vi har modtaget din indbetaling, opgraderes din adresse af vores tekniker senest 10 hverdage senere. Som
regel sker dette dog hurtigere. Pakkeskift
til større tv pakke koster 650 kr.
Nedgradering til mindre tv pakke: Her
gælder det, at vi må have besked med 2
måneders varsel til udgangen af kvartalet. Dette kan virke som en urimelig lang
tid, hvilket vi ikke er uenige i.
Forklaringen er, at vi afregner med vore
udbydere kvartalvis forud, så når antallet
af medlemmer, som modtager mere end
grundpakken, er indberettet herfra med
de samme 2 måneders varsel, så betaler
foreningen også til programudbyderne
for det pågældende kvartal. I øvrigt kan
jeg oplyse, at mellem- og fuldpakken
afregnes til kostpris. Nedgradering til
mindre tv pakke er uden omkostning for
det enkelte medlem.
Sammensæt din egen tv pakke. Fra den
3. oktober kan du, når du har grundpakken, vælge minimum fire kanaler og selv
sammensætte din egen kanalpakke. Det
nye er, at du også kan vælge tv kanaler
fra mellem – og fuldpakken. Priserne pr.

Ivan Thygesen
Forretningsfører.
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MERE END ALMINDELIG TV
* CANAL+ TOTAL 99 kr./md. (594 kr./6 mdr.).Tilbuddet gælder t.o.m. den 31.10.2011

Ka-net.dk: Seneste nyt
Siden sidste udgave af foreningsbladet
er der ikke sket de store ændringer for
vore internetbrugere.
Jeg vil dog nævne et par af de vigtigste:
Internethastighederne er hævet fra
20/2MBit til 30/5MBit for alle brugere. Denne hastighedsforøgelse
burde ikke volde kvaler af nogen
art for jer brugere, men vi har dog
måttet konstatere, at enkelte routere (private) ikke kan følge med til
de nye hastigheder og dette kan vi
(foreningen) intet gøre ved ud over,
at anbefale køb af nyt privat udstyr
– alternativt leve med de begrænsninger, der måtte være.
Har man hastighedsproblemer,
mens man kører gennem en router
(trådløst eller kablet), kan det
anbefales, at man slutter sin pc
direkte til kabelmodemmet (uden
om router) og gennem-fører omregistrering via vores webside.
Derefter tjekker man, at hastigheden er som lovet.
Det anbefales kraftigt, at man først
og fremmest benytter vores egen
hastighedsmåling og først derefter
prøver en ekstern. Denne anbefaling er udelukkende for at lette en
evt. fejlfinding, og så kan vi samtidig kontrollere måleresultaterne.
For at øge oppetiden og lette den
daglige drift, er vi ved at bygge dele
af vores serverpark om, så de fremover vil køre redundante (”cluster
mode”).
Dette bør I brugere ikke mærke det
store til bortset fra enkelte perioder
med længere svartider på vores
hjemmesider, mens vi bygger,
tester og idriftsætter.
Når dette er overstået, skulle vi blot
være bedre sikret mod udfald på
egne servere.
Det er sikkert kendt for de fleste af
jer, at vi har haft nogle gevaldige

tordenbyger med store mængder
lynnedslag i vores dækningsområde, og dette har givet lidt udfordringer for både os og de af jer,
som har haft lynskadede modems,
netkort, strømforsyninger o.s.v.
Derfor vil jeg her anbefale, at man
inden det begynder at tordne og
lyne altid slukker for sit Radio, TV,
Computer og Internetudstyr og
allerhelst også frakobler kablerne i
antenne stikdåsen i væggen. Lyt
derfor til vejrudsigten og tag aktion
i god tid, inden uvejret starter.
NB! Når uvejret først ér begyndt,
skal man IKKE begynde at røre ved
noget elektrisk udstyr!

•

•

•

E-mail: Et hjertesuk.
Alle henvendelser vedrørende Email bedes foretaget via de respektive kontaktformularer på hjemmesiden www.ka-net.dk!
Dette gælder både for oprettelse af
nye konti, ændringer af konti,
glemte kodeord og anden hjælp til
E-mail.
Ved klik på knappen ”Kontakt os”
kan man finde genveje til de
respektive formularer: Brug dem!
Ved klik på menupunktet ude i venstre side under sektionen Ka-net
findes der bl.a.:
- ”Hjælp og support”:
Her kan man bl.a. finde alle vore
guides til konfiguration af de mest
gængse mailklienter (Outlook,
Outlook Express, Thunderbird…)
- ”Mailbestilling”:
Her kan man bestille de antal
konti, som tilhører abonnementet. (5 stk. i nuværende abonnementsform)
N.B. Vi kan kun rette/oprette Emailkonti tilhørende vores eget
domæne @ka-net.dk

•

•
•
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•
•

- ”Mailsupport eller ny kode”:
Drejer henvendelsen sig om tildeling af nyt/glemt kodeord, så husk
at skrive hvilket nyt kodeord du
ønsker og respekter de krav, som
stilles til et sådan! Kravene er ikke
nogle, vi har fundet på, men mail
serveren skál have det på en
bestemt måde.
Drejer henvendelsen sig om mailsupport, så husk at skrive en god
forklaring på problemets art, så vi
har en fair chance for at undersøge nogle ting i vores mail- system,
INDEN vi svarer dig. Dette sparer
tid for både dig og os!
Læs venligst alt, hvad der står på
formularerne og respekter de krav,
vi stiller, ved at udfylde korrekte
data efter de anvisninger, som er
beskrevet.
Har du problemer med en fuld Email postkasse, bedes du altid først
benytte vores webmail til at rydde
op i postkassen med og først derefter bede om hjælp, hvis dette skulle
være nødvendigt. Du kan finde
webmailen på vores hjemmeside

ved at klikke på konvolutten ude i
højre side eller ved at skrive webmail.ka-net.dk i din browser.
Brugernavn = din E-mail adresse
(F.eks. anders.and@ka-net.dk)
Kodeordet kender kun du.
Har du glemt kodeordet, skal du
hele vejen gennem ovenstående
kontaktformular for at få et nyt.
Ærgerligt? Ja, men det er faktisk din
opgave at huske dine kodeord!
Hvis ovenstående anvisninger ikke
følges, vil det med garanti medføre
forsinkelser og en del unødvendigt
arbejde for de folk; som skal hjælpe
dig med løsning af opgaven.
Der er i formularerne indbygget lidt
automatik, og denne
virker ikke korrekt, hvis
man ikke følger
anvisningerne.

Jan Fich
Administrator
/IT ansvarlig.

ANTENNEBLAD TIL ALLE
For at det kan blive en realitet, har det desværre vist sig, at enkelte ind imellem selv må hente det.
Jeg anviser her, hvor det kan lade sig gøre:

• Kontoret på Stejlhøj 23. Kalundborg – se side 4.
• Kalundborg Folkeblad, reklameafdelingen.
• Kalundborg Bibliotek.
• Købmanden i Kirke Helsinge.
Mogens Houmølle
• Tømmerup Brugs.
Redaktør af
• Rørby Brugs.
Kalundborgegnens
Antenneblad.
• Ubby Brugs.
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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 max. 5 stk.
e-mail adresser.
1.5 Tilslutningen må ikke anvendes til
erhvervsmæssige formål.
2.0 Tilslutningen:
2.1 Tilslutningen etableres via et kabelmodem, som alene leveres/ejes af
Kalundborgegnens Antennelaug. Der må
ikke foretages indgreb i kabelmodemet.
Eventuel netkortinstallation er Ka-Net
uvedkommende.
Installationen omfatter op til 10 meter
antennekabel for forbindelse mellem
kabelmodem 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 én ip-adresse.
Denne er en fast offentlig udbyder uafhængig ip-adresse.
Dette medfører, at hvis der skal tilsluttes
mere end én enhed (PC, ip-telefon, m.v.)
skal dette foregå via en egen indkøbt router. Konfiguration af router skal foretages
af bruger selv, men Ka-Net vil i nogen
udstrækning være behjælpelig med dette
ved henvendelse til kontoret.

2.3 Ved brug af trådløse netværk er bruger til
enhver tid forpligtiget til at sikre dette
mod uautoriseret brug fra tredje part.
2.4 Brugeren er selv ansvarlig for at beskytte
sine data ved password og / eller firewall
(anbefales), 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 ka-nets 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 servicepartner 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
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enhver tid og uden varsel, at afbryde brugerens forbindelse. Ka-net vil dog snarest
herefter meddelelse til 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, kædebreve, spammails og lign.
5.1.3 Brugeren opsætter private servere, foretager kontinuerlige videokonferencer eller
foretager konstant downloadning 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 for hver 1. jan., 1. apr., 1. juli, og
1.okt. Første betaling gælder fra tilslutningen indtil udgangen af kvartalet, hvor
tilslutning har fundet sted. Den samlede
betaling, (trafik og installation) skal tilmeldes til betaling via Pengeinstitutternes Betalings Service.
6.3 Tilslutningsafgift og øvrige betalinger, der
fremgår af abonnementsaftalen, er forfalden til betaling senest 30 dage efter fremsendelse 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.

7.1.2Brugerens anvendelse af tilslutningen,
eller at resultatet heraf ikke opfylder brugerens behov eller forventninger.
7.1.3 Direkte og indirekte tab som brugeren
måtte lide.
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 ka-net,
vil forespørgsel fra politiet eller anden tilsvarende myndighed, medføre udlevering af brugers navn og adresse som
anført på denne kontrakt.
Brugeren skal skadesløsholde ka-net 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

13

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 infokanalen.
9.0 Aftalens løbetid:
9.1 Aftalen kan af hver af parterne skriftligt
opsiges med én måneds varsel til udgangen af et kvartal. Efter opsigelse, skal
kabelmodem inkl. Strømforsyning og netværkskabel afleveres før opsigelsen
accepteres. Udstyret sendes til, eller afleveres hos Kalundborgegnens Antenne-

laug, Stejlhøj 23, 4400 Kalundborg. Hvis
dette ikke sker, opkræves betaling for
udstyrets dagspris samt 100 kr. i ekspeditionsgebyr.
9.2 Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales.
10.0 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.

SORT SKÆRM
fra d. 11. januar 2012.
- kan det være rigtigt?
hører andre tale om evt. problemer med at se fjernsyn i forbindelse med overgangen til det
nye år, skal du som medlem hos
os bare tage den med ro.
Med denne glade melding vil
jeg gerne ønske alle et rigtig
godt NYT TV-ÅR, når den tid
kommer.

Ja, det vil desværre ske for en
hel del mennesker, hvis man
har tagantenne. Men hvis man
har et nyere fjernsyn, standard
MPEG4, så er der ingen problemer. I så fald vil man ikke
mærke nogen ændring ved
overgangen til det nye år.
Hvis du er medlem af
Kalundborgegnens Antennelaug, skal du ikke foretage dig
noget som helst, og det gælder
også, hvis du har et ældre fjernsynsapparat. Med et medlemskab af vores forening vil du ikke
registrere nogen forskel på tiden
før og efter nytår. Så hvis du

Med venlig hilsen
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Mogens Houmølle
Redaktør af
Kalundborgegnens
Antenneblad.

WHAT DOESNÕT
KILL YOU
MAKES YOU
STRONGER
HVER
TORSDAG
KL. 20
P• KANAL 4

Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug
§ 1.
Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
Laugets hjemsted: Kalundborg og Omegn.
§ 2.
Antennelaugets formål er at tilvejebringe fællesantenneanlæg for Kalundborg og tilstødende kommuner og derefter 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 fusionere med andre antenneforeninger.
Fusionen skal vedtages på en generalforsamling med
samme flertal som kræves til ændring af vedtægterne.
§ 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.

Ved sammensætning af den samlede programpakke
er det bestyrelsens pligt at sammensætte denne således, at der, ud over de programmer som lovgivningen
kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlemmernes ønsker, samt det i lovgivningen krævede
udtryk for alsidighed.
§ 5.
Ved afhændelse af sin ejendom er medlemmet forpligtet til at betale eventuelle skyldige ydelser til
antenneanlægget 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.

§ 4.
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.
Hver enkelt lejer hæfter for sit eget lejemål og er først
frigjort, når indbetaling har fundet sted til antenneanlægget.
§ 4A.
Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for
det løbende regnskabsår.
Hvilke programmer der herefter skal udsendes over
nettet udvælges af bestyrelsen. Der kan ved en generalforsamling ikke fremføres forslag om enkelte programmer til beslutning.
Bestyrelsen pålægges mindst hvert andet år at undersøge, hvilke ønsker medlemmerne har til programpakken, ved at afholde vejledende afstemning eller
en anden type måling.

§ 8.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned.
Ordinær generalforsamling afholdes 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
forslag til behandling på generalforsamlingen, skal
der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Forslagenes indhold gengives i infokanalen.
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Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
omfatter:
a. Valg af dirigent.
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. I lige år valg af formand og i ulige år valg
af kasserer.
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter for disse.
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 simpel stemmeflertal med mindre andet er bestemt i disse vedtægter.
Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om laugets ophævelse kræves, at mindst 2 trediedele af de
fremmødte på en generalforsamling er for beslutningen. Med hensyn til ophævelse af lauget, se §11.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indsendt til bestyrelsen
inden den 15. februar.
Hver tilsluttet husstand har een 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, og underskrives af dirigenten.
§ 9.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på
7 medlemmer.
Formanden vælges i lige år, kassereren i ulige år.
Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges
tre medlemmer, idet valget gælder for to år.
De, der vælges på generalforsamlingen 2007, er valgt
for to år. Genvalg kan finde sted.

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 enten formanden eller 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.
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.
Kalundborg marts 2011
Bestyrelsen for
Kalundborgegnens Antennelaug
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NU 3495 kr.*

Tilslutningspris, før 6995 kr.

på ins
tallati
on af
fælles
anten
ne

SPAR
50%

Tilbuddene er gældende resten af året 2011

SPAR 597 kr.

Ring og hør om muligheden for netop din adresse.
Telefon: 59561570 mandag, tirsdag & onsdag fra kl. 09:00 til 14:00

En Ka-net installation med tekniker koster 475 kr.
”Gør-det-selv” løsning, er GRATIS og muligt hvis der findes intakt datastik.

Prisen efter de første 3 mdr. - 199 kr. pr. måned.

Hurtigt internet - 30/5 Mbit. til alle

Til nuværende tv medlemmer, ved tilmelding til Ka-net.

vi kan derfor ikke garantere installationen færdig indenfor de normale 21 arbejdsdage.
For enkelte områder gælder tilbudsprisen 4975 kr. - Normalprisen er 9950 kr.

* Tilbuddet gælder indenfor eksisterende forsyningsnet. De enkelte installationer udføres efter "først-til-mølle",

TV 2 byder på masser af kvalitetsfjernsyn
for hele familien, hver dag hele året –
både hvis du er til go’e film uden
afbrydelser, nyheder døgnet rundt,
vanvittig dansk comedy og god gedigen
underholdning med sang og musik.

Velkommen til TV 2 familien

DANMARKS STØRSTE FÆLLESSKAB

DANMARKS MEST SETE FILMKANAL

FØRST. 24 TIMER I DØGNET

FORDI VI ELSKER TV

GOD GEDIGEN UNDERHOLDNING

Sommerstemning ved Ellingelund.

Foto: Kenneth Brink

Børnenes
favoritter
Se dem i fuld

pakken

I følge
e børnekanal kan
På verdens størst e liv i Bikini Bottom, DoSvampeBobs skøroplevelser, Pingvinerne
ras eventyrlige hemmelige missioner,
fra Madagascars how, den helt nye Kung
iCarlys vilde webs og meget meget mere.
Fu Panda som serie

nick.dk

Byens største udvalg

Alt i Radio/Tv og foto

WTA CHAMPIONSHIPS
FRA 25. - 30. OKTOBER 2011
AUSTRALIAN OPEN
FRA 16. - 29. JANUAR 2012
PÅ EUROSPORT OG EUROSPORT HD

DEN TYSKE BUNDESLIGA EKSKLUSIVT
PÅ EUROSPORT 2 OG EUROSPORT 2 HD
FØLG FLERE AF EUROPAS STØRSTE STJERNER - FØLG BUNDESLIGAEN!

PROGRAMOVERSIGT
OG PRISER 2011
TV pakkepriser
Grundpakken
Mellempakken – Inkl. Grundpakken
Fuldpakken – Inkl. Grundpakken & Mellempakken

300,00 kr. pr. kvartal
646,50 kr. pr. kvartal
945,50 kr. pr. kvartal

TV pakkepriser – Kun lejebolig
Grundpakken – Afregnes over huslejen
Mellempakken – Afregnes til antennelauget
Fuldpakken – Afregnes til antennelauget

346,50 kr. pr. kvartal
645,50 kr. pr. kvartal

TV pakkeskift
Pakkeskift til mindre pakke
Pakkeskift til større pakke

0,00 kr.
650,00 kr.

Administrationsgebyr
Administrationsgebyr ved tilmelding til Betalingsservice
Administrationsgebyr ved papirfaktura

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mit
TV

Grundpakken
DR 1
DR 2
DR HD
DR K
DR Ramasjang
DR Update
TV 2 Øst
TV 2 Lorry (Nabo)
Kanal Øst & DR Tegnsprog
TV fra folketinget
TV 3
DK 4
Kanal 5
Kanal 5 HD
SVT 1
SVT 1 HD
SVT 2
Svensk TV 4
NRK 1
ARD
ZDF
ZDF HD
NDR
RTL
TV 5 Monde
Ekstrakanal
Infokanal fra KA
Infokanal fra YouSee

0,00 kr.
15,00 kr.

Analog
Frekvens

Analog
Kanal

Digital
MPEG*

YouSee
boks

210,25
203,25

10
9

168,25
182,25

S10
6

189,25

7

471,25
399,25
231,25

21
S33
S11

252,25

S14

245,25

S13

196,25
161,25
175,25

8
S9
5

2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2

1
2
3
4
27
21
5
99
23
22
8
19
14
15
87
96
88
89
90
91
92
97
93
94
95
25
98
12

24

Nr.

Mit
TV

29
30
31
32
33
34
35
36
37
Nr.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Mellempakken
Inkl. Grundpakken

TV 2 Charlie
TV 2 News
TV 2 Zulu
TV 3 +
TV 3 + HD
Kanal 4
6’eren
6’eren HD
Canal 9
Mit
TV

Fuldpakken
Inkl. Grund & Mellempakken

TV 2 Film
TV 2 Film HD
TV 2 Sport
TV 2 Sport HD
TV 3 Puls
Eurosport
Eurosport HD
Eurosport 2
Eurosport 2 HD
Disney Channel
Disney XD
Cartoon Network
Nickelodeon
Nickelodeon HD
VH 1
MTV DK
The Voice
Discovery Channel
Animal Planet
Nat Geo Channel
BBC Entertainment
BBC Lifestyle
BBC World News
CNN
TCM

Analog
Frekvens

Analog
Kanal

Digital
MPEG*

YouSee
boks

655,25
631,25
663,25
647,25

44
41
45
43

671,25
639,25

46
42

2
2
2
2
4
2
2
4
2

7
20
6
9
10
13
16
17
18

Analog
Frekvens

Analog
Kanal

Digital
MPEG*

YouSee
boks

759,25

57

807,25

63

823,25
815,25

65
64

799,25
719,25
703,25
831,25

62
52
50
66

695,25
735,25
767,25
743,25
839,25
847,25
775,25

49
54
58
55
67
68
59

687,25

48

2
4
2
4
2
2
4
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

63
64
37
38
11
39
40
41
42
28
29
30
31
32
73
71
74
44
50
54
80
82
84
85
65

*For digital modtagelse, kræves TV med indbygget DVB-C tuner, eller en DVBC digital boks.
ForI modtagelse af HD kanaler, kræves TV med indbygget DVB-C tuner og
MPEG4 afkoder,
eller en DVB-C/MPEG 4 boks.
Indtastning af netværks id: 00300 til boks og 00301 til TV er nødvendig.
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PROGRAMOVERSIGT
RADIO 2011
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mit
nr.

Inkl. i alle TV pakker

Analog
Frekvens

DR P1
DR P2
DR P3
DR P4 Regional
DR P4 Sjælland
DR Klassisk
NOVA FM
Radio 100 FM
The Voice
Radio Odsherred
Radio 2000
Sverige P1
Sverige P2
Sverige P3
Sverige P4
BBC Radio One
BBC World Service
NDR 1
NDR 2
NDR Kultur
RTL Radio
Radio Schleswig-Holstein
Klassik Radio

101,5
97,0
103,2
102,7
94,5
99,9
100,5
96,1
97,7
87,7
88,9
92,2
98,2
93,5
92,7
107,6
88,4
90,1
106,6
107,2
105,0
91,2
99,4

Radio
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Digital
701
702
703
706
707
716
731
732
733

741
742
743
744
748
749
751
752
753
756
755
759

DISCOVERY NETWORKS NORDIC
VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF FAKTUEL UNDERHOLDING

Live, Life,
Large

Verdens vildeste
TV-kanal

Til både hjertet
og hjernen

Slip din indre
nørd løs

Ind til kernen af
historien

En verden af
forbrydelser

Vil du høre mere om kanalen, så kontakt salgschef Steen Ascanius
på steen_ascanius@discovery-europe.com eller tlf: 8873 0227.

Discovery Networks Nordic:

Klostertorvet, Kalundborg.
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ER

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
Tilslutningsprisen 6995 kr. inkl. moms er forfalden til betaling, når De er i stand til at modtage signaler fra
anlægget. Hertil kommer 62,50 kr. for optagelse i medlemskartoteket, og det til enhver tid gældende
kvartalsbidrag til antennelauget. Dette bidrag opkræves ved tilslutningen med den andel, der måtte være tilbage
frem til næste ordinære opkrævning.
Der opkræves et administrationsgebyr på 15,00 kr. pr. fakturering. Ved tilmelding til Betalingsservice, opkræves
administrationsgebyret ikke.

Jeg ønsker: (sæt kryds)
Grundpakken:

û

300 kr. pr. kvartal - 28 digitale kanaler

Mellempakken:

Fuldpakken:

646,50 kr. pr. kvartal - 37 digitale kanaler

945,50 kr. pr. kvartal - 62 digitale kanaler

Ændring til mindre pakke er gratis.
Omkostningen ved skift til større pakke er 650 kr. (Gælder ikke ved installationen.)
Ved samtidig tilmelding af Ka-net, er oprettelsesgebyret for internet indeholdt i tilslutningsprisen.
Ved afkrydsning i Ka-net og underskrift af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de gældende vilkår,
som kan læses på hjemmesiden www.ka-net.dk og accepterer at betale gældende pris for Ka-net.

Ka-net (199 kr. pr. måned, afregnes kvartalsvis forud) op til 30/5 Mbit internet:
STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering af kabel i kabelskab ved skel,
udlægning af maksimum 40 m. 7mm. kabel og markeringsbånd til hus, opføring og inddækning af kabel
på væg til maksimum 1 m. over terræn, gennemboring af ydervæg samt montering af kabel i stikdåse
eller overgangspunkt. Indføringen i huset udføres i stue/opholdsrum tættest på kabelskabet.
Gravearbejdet på Deres grund er IKKE indregnet i prisen.
Tilslutningen kan i stedet udføres efter Deres ønske, f.eks. over loftet, flere stik med forstærker,
indføring i eksisterende tomrør m.v., men De vil blive faktureret evt. merpris for den faktisk udførte
installation.
Tilmeldingen er bindende i tre måneder fra nedenstående dato, forudsat Kalundborgegnens
Antennelaugs bestyrelse godkender udbygningen af anlægget.
Tilmeldingen forudsætter medlemskab af Kalundborgegnens Antennelaug, ifølge vedtægterne.
Version 01.09.2011

Ovenstående betingelser accepteres herved.
Navn:
Adresse:
Post nr.:

By:

Telefon:

Mobil:

Træffetid:

E-mail.:

Dato:

Underskrift:
Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Skal underskrives og sendes til:

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23
4400 Kalundborg
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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
Tilslutningsprisen 9950 kr. inkl. moms er forfalden til betaling, når De er i stand til at modtage signaler fra
anlægget. Hertil kommer 62,50 kr. for optagelse i medlemskartoteket, og det til enhver tid gældende
kvartalsbidrag til antennelauget. Dette bidrag opkræves ved tilslutningen med den andel, der måtte være tilbage
frem til næste ordinære opkrævning.
Der opkræves et administrationsgebyr på 15,00 kr. pr. fakturering. Ved tilmelding til Betalingsservice, opkræves
administrationsgebyret ikke.

Jeg ønsker: (sæt kryds)
Grundpakken:

û

300 kr. pr. kvartal - 28 digitale kanaler

Mellempakken:

Fuldpakken:

646,50 kr. pr. kvartal - 37 digitale kanaler

945,50 kr. pr. kvartal - 62 digitale kanaler

Ændring til mindre pakke er gratis.
Omkostningen ved skift til større pakke er 650 kr. (Gælder ikke ved installationen.)
Ved samtidig tilmelding af Ka-net, er oprettelsesgebyret for internet indeholdt i tilslutningsprisen.
Ved afkrydsning i Ka-net og underskrift af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de gældende vilkår,
som kan læses på hjemmesiden www.ka-net.dk og accepterer at betale gældende pris for Ka-net.

Ka-net (199 kr. pr. måned, afregnes kvartalsvis forud) op til 30/5 Mbit internet:
STANDARDTILSLUTNING er indregnet i prisen og omfatter: Montering af kabel i kabelskab ved skel,
udlægning af maksimum 40 m. 7mm. kabel og markeringsbånd til hus, opføring og inddækning af kabel
på væg til maksimum 1 m. over terræn, gennemboring af ydervæg samt montering af kabel i stikdåse
eller overgangspunkt. Indføringen i huset udføres i stue/opholdsrum tættest på kabelskabet.
Gravearbejdet på Deres grund er IKKE indregnet i prisen.
Tilslutningen kan i stedet udføres efter Deres ønske, f.eks. over loftet, flere stik med forstærker,
indføring i eksisterende tomrør m.v., men De vil blive faktureret evt. merpris for den faktisk udførte
installation.
Tilmeldingen er bindende i tre måneder fra nedenstående dato, forudsat Kalundborgegnens
Antennelaugs bestyrelse godkender udbygningen af anlægget.
Tilmeldingen forudsætter medlemskab af Kalundborgegnens Antennelaug, ifølge vedtægterne.
Version 01.09.2011

Ovenstående betingelser accepteres herved.
Navn:
Adresse:
Post nr.:

By:

Telefon:

Mobil:

Træffetid:

E-mail.:

Dato:

Underskrift:
Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Skal underskrives og sendes til:

Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23
4400 Kalundborg
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Tilmelding til Ka-net
hos
Kalundborgegnens Antennelaug

Navn:
Adresse:
Der hvor Ka-net skal installeres

Telefon:

Mobil:

Vælg produkt:

✘

Ka-net (199 kr. pr. måned, afregnes kvartalsvis forud) op til 30/5 Mbit internet.

Dette felt udfyldes kun hvis der er Ka-net på eventuelt fraflytningsadresse.
Flytter fra adressen:

Flytter den:

Modem tages med til ny adresse:

NEJ

JA

Ubr.nr.:
(Står på modemet)

Undertegnede medlem af Kalundborgegnens Antennelaug indgår herved aftale om internetforbindelse, i henhold
til de til enhver tid gældende vilkår for tilkobling til Ka-net.
Ved underskrift af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst de gældende vilkår, som kan læses på
hjemmesiden www.ka-net.dk og accepterer at betale gældende pris for Ka-net.
Aftalen er gældende fra den dag, installationen på ovennævnte adresse er færdiggjort, og indtil næst følgende
kvartalsskifte. Aftalen fornyes automatisk for et kvartal ad gangen forud for hvert kvartalsskifte, medmindre
opsigelse forinden er modtaget.
Medlemmet er i aftalens løbetid forpligtet til at være medlem af Kalundborgegnens Antennelaug.
Når installationen er udført, sender KA fakturaen til indbetaling for oprettelsesprisen, og første periodes betaling.

Ved opsigelse bedes modem og strømforsyning afleveret på Stejlhøj 23, tlf. 59 56 15 70, herefter
respekteres opsigelsen endeligt.

Installationsprisen for internet udgør 475,00 kr.
Findes der i forvejen intakt datastik/installation - 0 kr.
Overtagelse af Ka-net med modem, fra tidligere bruger – 0 kr.
Flytning af Ka-net mellem adresser hvor der findes datastik – 0 kr.
Ovennævnte er uden teknikerbesøg. Tilkaldes tekniker til installation - 475,00 kr.

Frit forbrug og lån af modem, inkl. moms pr. måned: 199,00 kr.
Opkrævning for Ka-net sker kvartalsvis forud.
Dato:

Underskrift:
Version 01.09.2011

Tilmeldingen kan udfyldes inden printning. Underskrives og sendes til:
Kalundborgegnens Antennelaug
Stejlhøj 23
4400 Kalundborg
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ka-net.dk

KUN ...........

199.Installation 475.-

Er du medlem af
kalundborgegnens
Antennelaug, har du
mulighed for
højhastigheds-internet
over antenneanlægget.
Hastighed:
30 Mb. download
5 Mb. upload
Med abonnementet følger...
5 GRATIS e-mailadresser
Vil du have Ka-net
kan du benytte tilmeldingen
her i bladet.
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PRISER 2011
TV pakkepriser
Grundpakken
Mellempakken – Inkl. Grundpakken
Fuldpakken – Inkl. Grundpakken & Mellempakken

300,00 kr. pr. kvartal
646,50 kr. pr. kvartal
945,50 kr. pr. kvartal

TV pakkepriser – Kun lejebolig
Grundpakken – Afregnes over huslejen
Mellempakken – Afregnes til antennelauget
Fuldpakken – Afregnes til antennelauget

346,50 kr. pr. kvartal
645,50 kr. pr. kvartal

TV pakkeskift
Pakkeskift til mindre pakke
Pakkeskift til større pakke
Fællesantenne installation

0,00 kr.
650,00 kr.

Installation af fællesantenne
Installation af fællesantenne
Gentilslutning af fællesantenne

6.995,00 kr.
9.950,00 kr.
650,00 kr.

Ka-net internet
Internet – Op til 30 Mbit download & 5 Mbit upload
Ny installation med tekniker
Ny installation, samtidig med fællesantenne installation
Installation uden tekniker når datastik forefindes
Administrationsgebyr
Administrationsgebyr ved tilmelding til Betalingsservice
Administrationsgebyr ved papirfaktura
Ka-telefoni
Oprettelse
Nyt nummer
Nummeroverførsel til Ka-telefoni
Forbrugsafregnet abonnement
Flatrate abonnement – Samtaler til dansk fastnet er gratis
International flatrate abonnement
Fastnet på evercall mobilen – Router er ikke nødvendig
Opkaldsafgift – Kun besvarede opkald og ikke flatrate opkald
Samtale til dansk fastnet – Kun ved forbrugsafregnet abonnement
Samtale til dansk mobiltelefon
Samtale til andre Ka’ere / evercallere
Samtale ved fastnet på mobilen – Ingen opkaldsafgift – Alle opkald koster à
Linksys WRP400 – Trådløs router – Hvis du vil ringe ud til fastnet pris
Leje af Linksys WRP400 – Trådløs router – med forbrugsafregnet abonnement
Leje af Linksys WRP400 – Trådløs router – med flatrate abonnement
Forlængerledning, anvendes hvis du vil genbruge dine gamle telefonstik
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199,00 kr. pr. måned
475,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
15,00 kr.
0,00 kr.
fra 0,00 kr.
0,00 kr.
29,00 kr. pr. måned
79,00 kr. pr. måned
99,00 kr. pr. måned
39,00 kr. pr. måned
0,25 kr.
0,10 kr. pr. minut
0,99 kr. pr. minut
0,00 kr. pr. minut
0,59 kr. pr. minut
799,00 kr.
20,00 kr. pr. måned
0,00 kr. pr. måned
49,00 kr.
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Skift til Ka-telefoni og
spar en masse penge!

IP-fastnet

Spar 5
0-70%

Forbrugsafregnet
abonnement:
Dansk Flatrate med fri
opkald til dansk fastnet:
Ring gratis til alle
evercall-mobiler for:
(tillægsabonnement)

Mobil:
Intet abonnement,
minutpriser fra:

S

RATI ing
nuG
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G
mød ratis
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ww

rettelse og
Op

81 11 12 1

3

Tilmeld dig på
www.ka-net.dk

Gratis SMSinvviittation!
in

* Deltagelse takseres som
alm. opkald til mobil

Ka-telefoni leveres af

