
TV 
 

Leverandør: YouSee 

Bolignet-stikket skal anvendes. Signalet i det gamle tv-stik er sluk-
ket. 
 

   Valg mellem 3 pakker: 
Grundpakke:   159 kr. pr. måned 
Mellempakke:  365 kr. pr. måned 
Fuldpakke:   464 kr. pr. måned 

- inkluderet i priserne er Koda-, Copy-Dan- & radio-afgifter. 
Over 100 ekstrakanaler, heraf 30 udenlandske kanaler, kan vælges 
til. Det kræver minimum grundpakken. Skift af ekstrakanaler kan 
gøres indtil den 20. i hver måned. Pris pr. kanal fra 10 kr. til 50 kr. 
pr. måned. Det forudsætter en tv-boks, eller et YouSee kort og digi-
tal kortlæser. Ny foreningsaftale med YouSee: 30 kr./mdl. for boks. 
 

Priser: Reguleres hver den 1. januar. 

Der betales kvartalsvis forud. 

Bemærk: YouSee kan ændre tv-pakkernes kanalsammensæt-

ning, hvilket kan betyde ændrede priser for den enkelte tv-pakke. 
 

Har du mere end 2 tv-apparater tilsluttet det samme tv-stik, er 

det bedst at indsætte en forstærker af god kvalitet for at få et godt 
signal igennem. 
 

Tilmelding: Du aftaler direkte med YouSee (se info-boks). 
 

Betaling: Du betaler direkte til YouSee. 
 

Fejlmelding: Du fejlmelder selv til YouSee (se info-boks +  side 3). 
 

INFO-BOKS 
YouSee Kundeservice: tlf.: 70 70 40 40 
Mandag - torsdag: kl. 8 - kl. 17:30, fredag: kl. 8 - kl. 16:30 
Weekend og helligdage: lukket 
Support: hverdage: kl. 8 - kl. 20, weekend: kl. 10 - kl. 20 
www.yousee.dk/privat/tv/kunde/tvpakker/ 
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SaB - Bolignet 
 

Informationsfolder 
 

Søllerød almene Boligselskab 
samt Nærum Park 

 
 
Alle lejere er tilsluttet bolignettet og betaler hver måned for 

 Etablering af bolignet:               72,00 kr. 

 Bolignet:       36,50 kr.  
- hvilket fremgår af huslejeindbetalingskortet eller oversigten fra 
pengeinstituttets betalingsservice. . 
 
Etableringen af bolignet er den rent fysiske del af bolignettet, som 
boligselskabet selv ejer. Denne udgift er fast.  
Bolignet er driften af nettet - *derfor kan udgiften til Bolignet ændre 
sig én gang årligt. 
 
SaB-Bolignet er ledet af en antenneforening med en bestyrelse og 
et repræsentantskab. Repræsentantskabet består af repræsentan-
ter fra hver afdeling i selskabet samt en repræsentant fra ejerfore-
ningen Nærum Park. Disse vælger bestyrelsen. 
 
Skriftlige forslag til det årlige repræsentantskabsmøde, der afholdes 
inden udgangen af maj måned, kan fremsendes til afdelingens for-
mand. Indkaldelsen offentliggøres på afdelingernes hjemmeside. 
 

SaB-Bolignet indeholder 3 dele: telefon, internet og tv.  Det er 
valgfrit at tilmelde sig bolignettets enkelte dele. 
 
Alle oplyste priser og informationer er de aktuelle pr. 1.1.2018 
NYT med gult. 
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Telefoni 

 
Leverandør: Dansk Kabel TV 
 

Valg mellem 3 forskellige typer af telefoni: 
 

Standard Fastnet:       29 kr. pr. måned 
Taksering efter forbrug. Du får fast lav pris på alle opkald og også: 
Vis-nummer, Viderestilling og Voicemail 
 

Flatrate - Fri til fastnetabonnement:         69 kr. pr. måned 
Fast lav pris og ubegrænset forbrug til andre fastnetnumre i Dan-
mark. Du får også, Vis-nummer, Viderestilling og Voicemail.  
 

Flatrate+ - Fri til fastnet- og mobilabonnement: 
                                                                    119 kr. pr. måned  
Fast lav pris og ubegrænset forbrug (op til 59 min.) til fastnet- og 
mobiltelefoner i Danmark. Du får også: Vis-nummer, Viderestilling 
og Voicemail. 
 

Gratis telefoni indenfor bolignettet - dette vil sige, at internt i SaB 
Bolignet kan lejerne telefonere gratis til hinanden, forudsat at begge 
parter har abonnement hos Dansk Kabel TV. 
 

For at tilslutte en telefon med 3-benet stik til bolignet-stikket på væg-
gen, kræves en mellemledning, kaldet en ”snøvs”.  
”Snøvsen” udleveres på ejendomskontoret. 
 

Tilmelding: Du aftaler direkte med Dansk Kabel TV (se info-boks).  
 

Betaling: Du betaler direkte til Dansk Kabel TV. 
Tilmeldt betalingsservice spares 34 kr. i opkrævningsgebyr. 
 

Serviceafgift: Der betales en serviceafgift på 14,42 kr. pr. måned, 
hvad enten du har 1 eller 2 tjenester fra Dansk Kabel TV. 
 

Fejlmelding: Du kontakter Dansk Kabel TV (se info-boks). 
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Internet  
 

Leverandør: Dansk Kabel TV 
 

Valg mellem 4 forskellige hastigheder: 
75/75 Mbit, 100/100 Mbit, 150/150 Mbit, 300/300 Mbit. 
Priser til henholdsvis: 119 kr., 149 kr., 199 kr., 239 kr. pr. måned. 
Ved indflytning leveres 512/512 Kbit gratis til alle lejere. 
 

Tilmelding: Du aftaler direkte med Dansk Kabel TV (se info-boks). 
Direkte link findes på afdelingens hjemmeside. 
 

Betaling: Du betaler direkte til Dansk Kabel TV. 
Tilmeldt betalingsservice spares 34 kr. i opkrævningsgebyr. 
Betalings- og administrationsgebyr: 10 kr. 
 

Serviceafgift: Der betales en serviceafgift på 14,42 kr. pr. måned, 
hvad enten du har 1 eller 2 tjenester fra Dansk Kabel TV. 
 

Fejlmelding: Du kontakter Dansk Kabel TV (se info-boks). 
 

Vedrørende fejlmelding – så vær opmærksom på, at såfremt en 
anmeldt fejl ikke kan tilskrives bolignettet, men skyldes fejl, defekter 
eller forkert betjening af udstyr i din egen bolig, så skal du selv beta-
le for servicebesøg af Dansk Kabel TV – eller YouSee.  
Tjek derfor først om stikket fra telefonen eller computer-LAN kablet 
sidder ordentlig fast i bolignet-stikket, eller om der er andre fejl på 
telefon eller computer mv. - inden du kontakter Dansk Kabel TV. 
Det samme gælder vedrørende antennekabel og tv-apparat mv. - 
inden du kontakter YouSee (se side 4). 

 

INFO-BOKS 
Dansk Kabel TV Kundeservice: tlf: 69 12 12 12.   
(for spørgsmål vedr. abonnement og faktura): 
Mandag – torsdag: kl. 9 - 17, fredag: kl.9 - 16 
Weekend og helligdage: lukket 
Support (for hjælp til opsætning eller fejlfinding): 
Hverdage: kl. 9 - kl. 20 
Weekend og helligdage: kl. 10 - kl. 16, (lukket d.24.+ 31.12., 1.1.) 
mail: ks@danskkabeltv.dk, www.danskkabeltv.dk/guides 
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