
Klar til at bestille? Eller har du nogle spørgsmål?  

Så ring til Antennemesteren på 42 48 80 00 eller skriv en mail til info@antennemesteren.dk 

 

Velkommen til Bavne Ager! 

      Antennemesteren.dk tilbyder TV, internet og telefoni på Bavne Ager.   

 Ring på tlf. 42 48 80 00 og hør nærmere. 

Vi tilbyder også montering og installering af TV, computer og telefon. 
Internet 
Du har mulighed for at købe en internet router (internetforbindelse) samt abonnement (op til 100/100 

MBIT) hos Antennemesteren til en pris af 1.495,00 kr. for routeren + 178,00 kr. /måned (binding 6 

måneder) + 9,75 kr. via Betalingsservice.  

 

Telefoni 
På grund af beliggenheden og de tykke mure er mobiltelefon-forbindelsen  

på Bavne Ager rigtig dårlig. Løsningen på det er at købe en IP-telefon. 

IP-telefonen virker som en helt normal fastnettelefon, men går over 

internettet. Ved køb af IP-telefon er internet derfor påkrævet. 

IP-telefonen koster 1.495 kr. + abonnement. 

 

Abonnement: 

1. Snak så meget du vil for kun 198,00 kr. /måned. 

2. Betal pr. minut for 25,00 kr. /måned + 0,10 kr. pr. min. til fastnet/ 0,75 kr. pr. min. til mobil. 

 

Ønsker du at beholde dit gamle fastnetnummer, kan vi overføre det til din IP-Telefon for 298,00 kr. 

 

TV   
Tilslutning til antenneanlægget koster 999,00 kr. pr. indflytning.    

Herefter er det muligt at vælge mellem de licensbetalte programpakker alene eller to forskellige Boxer TV-

pakker, som ses på næste side. De licensbetalte kanaler (se herunder) er indeholdt i alle pakker. 

 

 

Boxer TV – det med småt 
Mindstepriserne forudsætter tilmelding til automatisk kortbetaling via Mine Sider på boxer.dk. Ellers betales der hver måned 9,75 

kr. via Betalingsservice eller 35 kr. pr. tilsendt regning. Abonnementet kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. 

Dit TV eller Boxerudstyr skal være med DVB-T2 for at være sikker på at kunne se alle Boxers kanaler. 

 

Streamingtjenesterne TV 2 PLAY (basispakken med reklamer), Dplay Premium og Viaplay Film & Serier er alle uden live-kanaler og 

kan ikke vælges med Vælg Selv-pakken. 
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Så ring til Antennemesteren på 42 48 80 00 eller skriv en mail til info@antennemesteren.dk 

 

Boxer Flex 8 

Boxer Flex 8 pakken indeholder de licensbetalte kanaler samt 8 valgfrie kanaler fra listen herunder. Pakken 

koster 392,00 kr./måned + betalingsgebyr.  

Tilbud ved bestilling nu: Få de første 6 måneder til 292 kr./måned + betalingsgebyr. 

 

 

Vælg Selv Boxer 

Med Vælg Selv-pakken kan du selv vælge, hvilke kanaler du vil se og dermed kun betale for de kanaler, du 

ser. Ud over de licensbetalte kanaler kan du frit vælge, hvilke kanaler du vil have fra listen herunder. 

Pakken koster 88 kr./måned + valgte ekstrakanaler. 

F.eks.: Grundbeløb 88 kr. + TV2 49 kr. + TV2 Charlie 39 kr.  I alt 176 kr. + betalingsgebyr 
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