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2720 Vanløse
Telf. nr. 38 89 02 08

Dato 01/01 2020.

Regler for fællesantenne
Andelsboligforeningen har en aftale med YouSee om levering af tv og radiosignaler i
Andelsboligforeningen via. ejendommens antenneanlæg.
Du kan vælge imellem følgende muligheder:
1. Grundpakke
2. Mellempakke
2.a. Mellempakke ”bland selv 10” (grundpakken + 10 valgfri kanaler)
3. Fuldpakke
3.a. Fuldpakke ”bland selv 36” (grundpakke + 36 valgfri kanaler)
4. ”Intet signal”. Dvs. hverken radio- og fjernsynssignal.
OBS. Reglerne for ”bland selv” og indhold i de forskellige pakker kan ses her
INFO. Bland selv 20 er ikke en mulighed i Solbjerg, da den ikke er med i vores aftale med
YouSee.
Hvis du har et HD TV, så skal du huske at skrive dit netværks-id ind i forbindelse med
kanalsøgning på dit tv. Du kan finde netværks-id på denne hjemmesider her
Priserne for pakkerne, (kabel TV / Copydan) kan du se på vores hjemmeside under
punktet Dokumenter / Husleje og gebyr.
Hvis du ønsker at ændre dit pakkevalg, (gælder ikke ”bland selv”) skal du kontakte
bestyrelsen skriftligt. Ændringer til en mindre pakke koster et gebyr til YouSee.
Dokument til ændring kan du hente på hjemmesiden under punktet dokumenter.
Har du ”bland selv TV – kanaler, så aftales ændringer af kanalerne direkte med YouSee.
Sker der ændring i det aftalte pakkevalg, uden du ønsker det, skal de kontakte
bestyrelsen.

Afgiften til Copydan bliver opgjort årlige d. 31.12. herefter er afgiften på den enkle
lejlighed låst det næste år. Det vil sige at man er forpligtiget til en betaling på 12 gange
xx,xx kr. alt efter pakkevalg. Evt. manglende indbetaling vil blive opkrævet i forbindelse
med ændringer, eller opsigelse af tv-pakken.
Afgiften administration fællesantennen bliver opgjort en gang pr år d. 01.01. Herefter er
afgiften på den enkelte lejlighed låst det næste år. Evt. manglende indbetaling vil blive
opkrævet i forbindelse med opsigelse af tv-pakken.
Ændringer i tv-pakken, hvor andelshaver bliver opkrævet for en manglende betaling,
udløser et administrationssalær på 125,00 kr.
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I forbindelse med salg / opsigelse:
Ønsker køberen ikke at overtage sælgers aftale med YouSee, skal sælger opsige sin
aftale med YouSee via bestyrelsen. Ønsker køberen at overtage sælger aftale med
YouSee forsætter der som hidtidig.

I forbindelse med sammenlægning, har køberen en mulighed for at få signal i begge stik
mod et en gangs gebyr til YouSee. se på vores hjemmeside under punktet Dokumenter /
Husleje og gebyr. (der betales kun for en tv-pakke ved sammenlægning)
Copydan er organisation, der varetager ophavsret. Du kan læse mere om dette på
Copydans hjemmeside www.copydan.dk
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