Nyhedsbrev – november 2018
Kære beboer
Der er sket meget på tv-, telefon- og internetområdet den seneste tid. Derfor
vil vi gerne give dig et overblik over de mange muligheder, som du har og får,
så du kan træffe de valg, der passer til dit behov. Dette nyhedsbrev indeholder
opdateret information om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opdatering med bedre tv-signal og ultrahøje internethastigheder
Nye pakkepriser pr. 1.1.2019
Kanalomlægning primo 2019
Gratis tv-boks med i din tv-pakke
Bland Selv og tilpas til dit individuelle tv-behov
Nye tilslutninger RNB bygger nyt
Få tjekket din wi-fi
Din kontakt med 4040.dk
Velkomstbrev

1. Opdatering med bedre tv-signal og ultrahøje internethastigheder
I perioden februar til april 2019 vil der ske en opdatering i 4040.dk til det som
kaldes Docis 3.1.
Det sker gennem vores nye kontrakt med YouSee og Dansk Kabel TV, og det
vil give dig både et endnu bedre tv-signal samt ultrahøje internethastigheder
(gigaspeed).
Rent praktisk vil alt udstyr i vores antenneskabe skulle udskiftes og mellem
50-60 skabe skal samtidig udskiftes. Vi vil løbende informere om hvor og
hvornår.
2. Pakkepriser 2019
Pakkepriserne for 2019 er næsten på niveau med 2018.
Tv-pakkepriser 2019
Internet Only (kontingent til foreningen)
Grundpakke
Mellempakke, Mellempakke Bland Selv
Fuldpakke, Fuldpakke Bland Selv

pr. måned

pr. kvartal

kr. 43,75
kr. 183,68
kr. 369,80
kr. 474,53

kr. 131,25
kr. 551,04
kr.1109,40
kr.1423,59

Tv-pakkepriser er inkl. programmer, ophavsretlige afgifter og moms. Din Tvpakke indeholder samtidig en digital YouSee boks uden beregning (svarer til
kr. 360,-. årlig besparelse).
3. Kanalomlægning i 2019
Primo 2019 kommer den årlige kanalomlægning. Har du digital boks, laver den
selv opdateringerne (netværks ID er 124).
Har du ikke en digital boks, skal du indstille dit Tv ved start og opdateringer:
Startfrekvens: 450.000 MHz.
Symbolrate: 6875.
Quam: 64
Netværks ID: 100. Ved kort og ekstrakanaler: 111
4. Gratis tv-boks med i din tv-pakke
Din Tv-pakke inkluderer nu en digital Tv-boks, som f.eks. giver adgang til at
sætte Tv-udsendelser på pause, starte udsendelser forfra, optage hundredvis
af timers Tv og hente tidligere udsendt Tv i Tv-arkivet, når det passer dig.
Samtidig får du gennem boksen adgang til film, serier og streamingtjenester,
bl.a. gratis adgang til Paramount+, YouSee Premiere, YouSee Comedy og
udvalgte film og serier.
OBS! Tv-boksen skal tilsluttes Internettet enten trådløst (5Ghz) eller via et
Lankabel.
5. Bland Selv og tilpas til dit individuelle behov
Grundpakkens programmer kan der ikke ændres på, men har du valgt Mellemeller Fuldpakken kan du vælge Bland Selv Tv og så udskifte programmerne
med nogle andre, som du hellere vil se, af de mere end hundrede programmer,
som YouSee tilbyder.
Du kan, ved at ofre nogle ordinære programpladser, få adgang til yderligere en
eller flere Streamingtjenester som HBO Nordic, Cmore Film og serier, og Viasat
film inkl. Viaplay. Netflix er ligeledes klar til at blive streamet via Tv-boksen,
men her kræver Netflix, at du tegner et abonnement.
OBS! Yderligere to nye streamingtjenester tilføjes her i november
måned – nemlig hhv. Nordisk Film+ og Fox+. De er tilgængelige i
Bland Selv og koster hver 4 point.
Bestilling af Bland Selv: Ring til YouSee på 7070 4040 eller 7070 4070.

Det koster et engangsbeløb på kr. 375 at etablere Bland Selv Tv hos dig.
6. Nye tilslutninger RNB bygger nyt
Vi tilslutter nye områder til 4040.dk – RNB har netop færdiggjort en ny
bebyggelse TUNET i Roskilde hvor der pr. 1.1.2019 vil være 62 nye beboere,
ud over dette tages første spadestik til den nye bebyggelse – Linderækkerne
her i Jyllinge sidst på året, der vil blive bygget 45 nye boliger, som vil blive
tilsluttet 4040.dk.
7. Få tjekket din wi-fi
Kvaliteten af din wi-fi er afgørende for om du har et godt, kraftigt og stabilt
signal til tv, mobil og internet derhjemme. Hvis du er i tvivl om kvaliteten af
din wi-fi, kan du kontakte Dansk Kabel TV på 4332 4750 for gennemgang af
husinstallationen og en afhjælpning af evt. problemer.
8. Kontakt til 4040.dk
Hvis du ønsker at ændre på din Tv-pakke, have signalet plomberet/genåbnet,
eller melde flytning, så ringer eller mailer du til 4040.dk og oplyser dit navn,
adresse, telefon og mail.
Antenneforeningen 4040.dk: 46 96 88 07/info@4040.dk
Du kan desuden finde informationer eller kontakte os gennem:
4040.dk’s hjemmeside: www.4040.dk
4040.dk’s Facebook: www.facebook.com
8. Velkomstbrev
Vi har for nylig opdateret vores velkomstbrev til nye beboere. Dette vedhæftes
således at du har et samlet overblik over dine muligheder med tv, telefoni og
internet gennem dit medlemskab af 4040.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i 4040.dk

