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Ny kanalsøgning:
YouSee har gennemført den årlige omlægning af kanaler, det betyder at du skal lave en ny 
kanalsøgning, og genindlæse dine kanaler på tv'et for at finde dem allesammen igen. 
Når du genindlæser dine kanaler, skal du bruge netværks-id 100.

Ændringerne:
Ved omlægningen har man lyttet til mange kunders ønsker om en børnekanal i Mellempakken, og 
udvider derfor med Disney Chanel HD. Mellempakken bliver styrket ved at tilføje TLC HD og TV3 puls,
som hidtil kun har været i Fuldpakken. Samtidigt flyttes BBC Knowledge og BBC World News fra 
Mellempakken til Fuldpakken.

Tidligere i år fik alle medlemmer adgang til to nye Tv-kanaler, TV2 Fri HD og TV3 Sport2 HD. 
Det har de fleste været glade for, og derfor fortsætter disse to kanaler i Fuldpakken også efter 
omlægningen.

Fra analogt til digitalt:
Hovedparten af de analoge kanaler fortsætter, men fra d. 27. november blev der slukket for den 
analoge udgave af dk4. 
Den digitale version af dk4 HD, fortsætter uændret i både Grund- Mellem og Fuldpakken.
I løbet af 2014 udgår de analoge udgaver af TLC HD, Disney Chanel HD og TV3 Puls. 
Der kommer rulletekster i bunden af de tre kanaler i god tid inden der slukkes for dem.
Disse 4 kanaler kan derefter kun ses digitalt.

Kirke kanalen:
Findes nu digitalt på kanal 98 (infokanal)samt analogt på kanal 1

Priserne reguleres, sådan at priserne fra 1. januar 2014 ser således ud pr. ½ år:

Ønsker du at skifte Tv-pakke, gældende fra 1. jan. til 30.06.14. kan dette gøres på
foreningens hjemmeside: www.ansagerantenneforening.dk
inden 8. dec. eller ved direkte kontakt til foreningens kasserer på tlf. 2016 7604

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Ansager Antenneforening

med ønsket om en Glædelig Tv jul og godt nytår.

Pris 2014 Pris 2013 Stigning 

Grundpakken Kr.   875,- Kr.    875,- Kr.   00,-

Mellempakken Kr. 1.975,- Kr. 1.825,- Kr. 150,-

Fuldpakken Kr. 2.525,- Kr. 2.425,- Kr. 100,-


