
Velkommen til Bavne Ager! 

AntenneMesteren.dk tilbyder TV, internet og telefoni på 

Bavne Ager 
Du kan bestille på tlf. nr. 42 48 80 00 eller på 

www.antennemesteren.dk/bavneager

Vi tilbyder også montering og installering af TV, computer og telefon. Ring for nærmere 
information. 

Internet 
Du har mulighed for at købe en internet router (internetforbindelse) samt abonnement 
(op til 50/50 MBIT) hos AntenneMesteren til en pris af 1.495,00 kr. for routeren + 178,00 
kr. /måned (binding 6 måneder til betaling kvartårligt).  
 

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. 
 
Vores IP-telefonen koster 1.495,00 kr. + abonnement. 

Abonnementsformer: 
1. Snak så meget du vil for kun 149,00 kr. /måned. 
2. Pr. Forbrug oprettelse 20,00 kr. Fast pris 25,00 kr. /måned + 0,7 øre pr. min. til 

fastnet / 0,68 øre pr. min. til mobil. 

Ønsker du at beholde dit gamle fastnetnummer, kan vi overføre det til din nye IP-Telefon 
for 298,00 kr., så alle dine kontakter fortsat nemt kan ringe til dig. 

Behold din gamle telefon, du er vant til. 
 
Har du i forvejen en telefon, du er glad for og gerne vil beholde, 
kan vi forbinde den til en af vores IP-Adaptere. Adapteren sørger 
for at omdanne signalet fra din klassiske analog telefon til et 
digitalt signal, som kan forbindes via internettet. Det er derfor 
en forudsætning, at du også har internet og enten flytter dit 
gamle telefonnummer eller laver et helt nyt gennem os. 
Denne IP-adapter koster 750,- kr. 



TV - Licensbetalte Kanaler 
Vi tilslutter dig til TV anlægget på Bavne Ager, når du bestiller hos AntenneMesteren. Når 
du tilsluttes, vil du blive opkrævet et engangsbeløb på 899,- kr. Dette giver dig mulighed 
for at modtage de licensbetalte kanaler uden abonnement, og du bliver samtidig klar til 
at kunne modtage vores særlige Bavne Ager pakke med ekstra kanaler til en fordelagtig 
pris. Kanalerne ved en standard tilslutning er:  

 

TV - Bavne Ager pakke til 239,- kr. om måneden 
AntenneMesteren har sammensat den ekstraordinære Bavne Ager pakke med alle de 
kanaler, vi oplever er blandt favoritterne hos beboerne på Bavne Ager. Vi har spidset 
blyanten og disse kanaler får du til 239,- kr. om måneden oveni de licensbetalte kanaler 
- hvilket til sammenligning er 75,- kr. billigere om måneden end samme kanaler hos 
Boxer / Norlys. Modtagelse af pakken forudsætter at du allerede er tilsluttet til 
anlægget og modtager de licensbetalte kanaler. Bavne Ager pakken indeholder: 

 
Pakken koster 239,00 kr./måned og har en minimum bindingsperiode på 6 måneder. 
Derefter løbende måned + 30 dages opsigelse. 

TV - Ekstra kanaler 
Ønsker du at se andre kanaler end de ovenstående? Intet problem - vi kan lægge enkelte 
kanaler oveni vores Bavne Ager pakke, så hvis du savner en sportskanal eller en 
naturkanal skal du bare kontakte os, så skræddersyr vi en løsning til dig. 

Klar til at bestille? Eller har du nogle spørgsmål? Så ring til AntenneMesteren på 42 
48 80 00 eller besøg www.antennemesteren.dk/bavneager 

http://www.antennemesteren.dk/bavneager


 

Den nemme fjernbetjening 
Det sker nogle gange, at vi bliver kaldt ud for at assistere med et fjernsyn 

der driller, hvor det viser sig at beboeren har fået ramt en knap på 

fjernbetjeningen og ikke kan komme tilbage til normalt TV. Dette behøver 

ikke være en bekymring, for vores flinke montør står altid klar til at 

opsætte vores bud på en nem og ældrevenlig fjernbetjening, der passer til 

alle fjernsyn. 

Knapperne programmeres efter ønske, så beboeren kun har de knapper, der 

er brug for. 

Fjernbetjeningen forhandles til 399,- kr. 

TV Montering 
Skal du have hæng et fjernsyn op i boligen? Vi har altid beslag med til at klare den slags. 

Monteringspriser fra 995,- kr. på montering og 500,- kr. for det mindste beslag. 

Klar til at bestille? Eller har du nogle spørgsmål? Så ring til AntenneMesteren på 42 
48 80 00 eller besøg www.antennemesteren.dk/bavneager

http://www.antennemesteren.dk/bavneager

