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ALT GODT KOMMER TIL DEN, DER VENTER!
Sammen er vi stærkest

Stærkest i fællesskabet! 
Vi har glædet os så meget til at præsentere dette 
tilbud til jeres forening. Et tilbud, der er skrædder-
syet til jer. 

Vi håber meget, at I vil tage godt imod det og kon-
takt os endelig, hvis I har spørgsmål.

Den bedste aftale for jer
Kollektiv fritvalg-aftalen er en aftale, hvor den enkel-
te beboer frit kan vælge imellem bredbånd- og/eller 
Tv-pakker.

Aftalen er en kollektiv aftale om levering af digitale 
ydelser (Tv og bredbånd) som standard til jeres 
forening fra in-tv.dk.

Den kollektive betaling svarer til kr. 99,00 per må-
ned per husstand i foreningen, hvilket dækker:  
Administration, vedligehold og adgang til 4/4 Mbit  
internetforbindelse i den enkelte husstand. 

Hver husstand forsynes med et Docsis Modem  
til internetforbindelsen. Modemmet forbliver  
i husstanden ved evt. fraflytning, og er gennem  
hele kontraktperioden in-tv.dk’s ejendom.

Alle de husstande, som måtte ønske det, gives  
mulighed for også at modtage øvrige produkter  
og ydelser udbudt af in-tv.dk.

Men I kan også få en 
individuel aftale med os!

Line T. Larsen
Mail: ll@in-tv.dk

Michael Jakobsen
Mail: mj@in-tv.dk

Anders Thomsen
Mail: at@in-tv.dk

Tlf. 71 992 998

Vil du vide mere
I er altid velkomne i vores medlemsbutik, hvor vi står klar 
med råd og vejledning. For yderligere information kontakt:

Det skal I være opmærksom på!
Indgår man ny aftale med en leverandør, skal  
I eksempelvis være opmærksom på følgende:

1.  Det er jeres net, giv ikke afkald på det! 
2.  Når I indgår en aftale med in-tv.dk, så er bindings-

perioden kun 6 mdr.
3.   Er de angivende priser næste års priser?  

– ellers kommer der formentlig stigninger.
4.  Ved en individuel aftale må andre udbydere  

ikke udelukkes.
5.  Være opmærksom på GDPR-lovgivningen.



STÆRKE TV-PRISER 2021
in-tv.dk tilbyder jer væsentlig mere fleksibilitet og større valgmuligheder end I har i dag. Priserne er nemlig 
inklusiv internetforbindelse på 4/4 Mbit og med i alle pakkerne får I både Viaplay og in-tv Web.

+ + = Bredbånd
1000/100 Mbit/s

TV-pakke
Basic

Der kan tilkøbes enkelt kanaler til denne pakke. Kontakt os.

Tv-pakker leveres af AFAA

368,-
pr. mdr.

Goldpakke

Prøvekanal

Basic Basic+ Plus Pro

424,-
pr. mdr.

618,-
pr. mdr.

175,-
pr. mdr.

274,-
pr. mdr.

Inkl. basic- og basic+ pakkeInkl. basicpakke Inkl. basic-, basic+ 
og pluspakke

Normalpris 573,-

Perfekt til dig, der primært 
ser nyheder, e-mail, netbank 
og sociale medier.

En god hastighed til dig, der 
gerne vil streame film i god 
kvalitet uden problemer.

Stream film og serier på flere 
enheder samtidigt. Til gam-
ing får I en god forbindelse.

Vores højeste hastighed, der 
ikke går på kompromis med 
kvalitet og hastighed!

0,-
pr. mdr.

175,-
pr. mdr.

199,-
pr. mdr.

299,-
pr. mdr.

4/4 Mbit/s 200/50 Mbit/s30/30 Mbit/s 1000/100 Mbit/s

DET BEDSTE INTERNET 2021
HUSK, bredbåndsprodukterne kræver ikke tilkøb af Tv-abonnement hos os!

Se alle vores Tv- og internetprodukter på vores hjemmeside in-tv.dk

&
web

Normalpris 99,- pr. mdr.

Inklusiv: & web| Film & serier



Der skal ikke fortages ændringer i installationen, blot udskiftning af kabelmodem, dvs. 0,- kr. i etableringsudgifter.

  PRISEKSEMPEL 1 med Tv-pakke
  Basic Tv-pakke (inkl. 4/4 Mbit internet + Viaplay) 175,- kr./mdr.
  Kollektiv tilslutningsrabat modregnes - 99,- kr./mdr.
  Samlet pris 76,- kr./mdr. 

  PRISEKSEMPEL 2 med Bredbåndspakke
  200/50 Mbit bredbåndspakke 199,- kr./mdr. 
  Kollektiv tilslutningsrabat modregnes - 99,- kr./mdr.
  Samlet pris 100,- kr./mdr. 

  PRISEKSEMPEL 3 med Goldpakke
  Basic Tv-pakke (inkl. Viaplay) 
  og 1000/100 Mbit bredbåndspakke 368,- kr./mdr. 
  Kollektiv tilslutningsrabat modregnes - 99,- kr./mdr.
  Samlet pris 269,- kr./mdr. 

PRISEKSEMPLER
Over huslejen betaler du 99,- kr./mdr. for drift og services af kabelanlægget, 4/4 Mbit internetforbindelse inkl. 
kabelmodem med WiFi samt mulighed for tilslutning af fastnettelefon pr. bolig. Dette beløb modregner vi i din 
samlede pris pr. mdr. ved tilkøb af Tv- og/eller bredbåndspakker.

in-tv.dk
H.H. Seedorffs Stræde 3 - 5
8000 Aarhus C
Email: info@in-tv.dk
www.in-tv.dk

in-tv.dk – et selskab under 
Antenneforeningen Aarhus

VI ER LOKALE OG VI KENDER DIG
Vores butik holder til huse på samme adresse som vores 
forening. Her er der altid medarbejdere til stede med råd og 
vejledning om dine aftaler og produkter.

Antenneforeningen Aarhus blev stiftet den 9. maj 1978. Vi er 
en privat forening, der har til formål at eje og drive fælles- 
antenneanlæg. 

Foreningen beslutter, hvilke Tv-kanaler og internetforbindel-
ser, der skal fordeles i anlægget. 

OG MEGET MERE!

Med fastnettelefoni fra in-tv.dk kan du  
fx ringe til hele landet for 19,- pr. mdr.

in-tv Telefoni
Hos os får du danske radiokanaler  
– kvit og frit

in-tv Radio
Tilføj ekstrakanaler til din Tv-pakke.  
10 eller 20 stk? – du bestemmer

in-tv Mix

Se mere om alle vores tillægsprodukter på vores hjemmeside in-tv.dk


