CENTRALANTENNER·SATELLIT/KABEL-TV·PORTTELEFONER/PASSAGESYSTEM·FIBER/DATANÄT·INSTALLATION·SERVICE·JOUR·FÖRSÄLJNING

September 2009

KABEL-TV – VIKTIG INFORMATION OM - DIGITAL TV-MOTTAGNING
FRÅN OCH MED 2009.10.01

OBSERVERA
Medlemmar i Videdalshus Ekonomisk Förening som enbart nyttjar det analoga basutbudet berörs inte av informationen
gällande digital TV-mottagning - ni behöver endast göra en ny kanalsökning på ett fåtal kanaler. Viasat Nature/Crime och
Axess TV måste sökas om på nytt. TV4 Sport hamnar på den plats Viasat Nature/Crime haft och BBC Entertainment
hamnar på den plats TV4 Sport haft (se bifogad kanalplan).
DIGITALT BASUTBUD - EN DEL TV-KANALER MÅSTE KODAS/KRYPTERAS.
Videdalshus Ekonomisk Förening (VEF) har idag både okodat analogt och okodat digitalt basutbud.
Sydantenn tvingas från och med 1 oktober 2009 koda en del av det digitala basutbud som VEF för närvarande har tillgång
till i okodad form med Triax digitalbox och TV med DVB-C. Bakgrunden till kodningskraven, som helt beror på faktorer
utanför Sydantenns kontroll, kan beskrivas som följer:
•
Vissa programbolag har meddelat att Sydantenns rätt att sända en del TV-kanaler okodade i digital form upphör
2009.09.30.
•
Svensk Program Agentur ställer krav på Sydantenn som innebär att vi p g a säkerhetsskäl måste koda en del TV-kanaler
om de fortsatt skall kunna sändas i digital form.
I grunden är det krav från upphovsrättsinnehavarna till olika TV-program som ligger bakom kodningskraven.
VAD INNEBÄR KODNINGEN FÖR ER?
Har ni en Triax digitalbox och vill fr o m 2009.10.01 kunna se hela det digitala basutbudet (22 kanaler) måste ni hyra ett
Programkort från oss. Utan Programkort får ni tillgång till 8 digitala kanaler efter 2009.09.30.
De medlemmar i VEF som har platt-TV med inbyggd digitalmottagare DVB-C behöver dels ett Programkort och dels en
kortläsare (CA-modul) anpassad för Cryptoguard alternativt en Traix digitalbox för tillgång till hela det digitala basutbudet.
TV med DVB-C - mottagare har som regel även en DVB-T inbyggd och då reduceras antalet digitala kanaler utan
Programkort/CA-modul/Triax digitalbox från 22 till 12 st från 2009.10.01 - se Kanalplanen.
Ni som har "Tjock-TV" , platt-TV utan inbyggd digitalmottagare och/eller platt-TV med endast DVB-T
måste anskaffa Triax digitalbox och Programkort för tillgång till hela det digitala basutbudet men kan självfallet se alla
kanaler analogt utan kompletteringar. Platt-TV med DVB-T tar f n emot 9 kanaler digitalt - antalet ökar till 12 st från
2009.10.01 utan komplettering med Programkort/Triax digitalbox - se Kanalplanen.
KOSTAR DET NÅGOT?
Programkort disponerar medlemmarna genom att de förhyrs mot ersättning till oss.
Sydantenns kostnader p g a kodningen är dels externa , själva Programkortet, licensavgifter till programbolagen och
Cryptoguard samt interna bl a kodningsarbete, andel i utrustning och administration.Våra kostnader är högre än det belopp
vi kommer att ta ut av VEF:s medlemmar.
Avgiften för hyra av Programkort är fastställd till 199 kronor inkl moms per år (12-månadersperiod) motsvarande kronor
16,58 per månad från och med 2010.01.01. För perioden till och med 2009.12.31 utgår ingen avgift.
Betalning sker i förskott för varje år/12-månadersperiod.
Det behövs ett Programkort per TV som skall ta emot hela digitala basutbudet - kort nr 2 och därefter kallas Extrakort och
VÄND →
dessa kommer fr.o.m 2010 att få ett lägre pris.
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VAD SKALL NI GÖRA?
Är ni nöjd med enbart analog mottagning alternativt med analog och med tillgång till ett minskat antal digitala kanaler
efter 2009.09.30 - då behöver ni inte göra någonting.
Vill ni kunna se hela basutbudet digitalt då måste ni hyra Programkort för 199 kr inkl moms per år / 12-månadersperiod - fyll
i bifogade Beställningsblankett. Enklast är att komma in till vår Butik på Danska vägen - lämna Beställningsblanketten
och betala kontant 199 kronor så får ni Programkortet med hem. Sänder ni in Beställningen per post - sänder vi
Programkortet mot postförskott till er.
Ni som har Triax digitalbox - glöm inte fylla i boxens CAM-ID - nummer på Beställningsblanketten - numret finns på en
klisterlapp på undersidan av boxen.
Triax digitalboxar och CA-moduler köper ni i Butiken - kontant eller mot faktura.
Om ni redan har Triax digitalbox:
Vill ni inte behålla boxen återköper vi den t o m 2009.10.31 mot full ersättning - tag med box och kvitto alternativt faktura
till Butiken.
Ni som har platt-TV med inbyggd digitalmottagare DVB-C
Skaffar ni Programkort och CA-modul alternativt Triax digitalbox kan ni ta emot hela basutbudet dels analogt och dels
digitalt.
Har ni platt-TV utan inbyggd digitalmottagare alternativt med DVB-T eller "Tjock-TV"
Vill ni ha tillgång till alla 22 TV-kanalerna digitalt då måste ni hyra Programkort och köpa Triax digitalbox om ni inte redan har
sådan.
HAR NI REDAN TILLÄGGSKANALER OCH PROGRAMKORT?
Ni behöver inte göra något - ni får fortsatt tillgång till hela basutbudet digitalt då ni redan har Programkort.
Månadshyran kommer att från och med 2010.01.01 sänkas från 29 kr till 16,58 kr (199 kr/år).
Vår förhoppning är att ni har förståelse för de åtgärder vi måste vidtaga p g a de externa krav som ställs på oss.
Har ni frågor gällande denna information eller om annat som berör TV - mottagningen och bredband så är ni välkomna att
kontakta oss per telefon eller vid besöki vår butik på Danska vägen 57, 212 29 Malmö.
Vänligen
Sydantenn o. Tele AB

Rolf Nilsson, VD
Kontaktperson:
Michael Flomén, tel: 040-14 18 89, e-post: michael.flomen@sydantenn.se
Bilagor:
•
Kanalplan gällande från 2009.10.01
•
Erbjudanden
•
Beställningsblankett med Allmänna Bestämmelser / Avtalsvillkor
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