Visste du att Hemmanets kabel-TV förening förmodligen erbjuder det mest
prisvärda digitala TV-paketet?
Dessutom kan du se TV i flera rum utan extra kostnad!
Vi i styrelsen för Hemmanets kabel-TV förening vet att det just nu är många på området som funderar kring
vad som är det bästa och mest prisvärda TV-alternativet. Eftersom det numera finns ett oändligt stort
utbud från många olika leverantörer kan det vara svårt att välja. Vi vill av den anledningen förtydliga vad vi
i föreningen kan erbjuda alla som bor på Hemmanet så ni kan jämföra med övriga leverantörer.
Årsmötet tog beslut om att föreningen ska teckna ett digitalt avtal med leverantören vi har idag, Sappa.
Det blir samma kanalpaket som vi har idag fast digitalt och bättre bild. Den analoga signalen kommer att
finnas kvar i nätet tillsvidare vilket innebär att det går att se TV i fler rum utan digitalbox för den som vill.
Som medlem i föreningen betalar du endast 140kr/mån och får då 18 digitala kanaler och 3 HD-kanaler.
För er som vill gå med i föreningen erbjuder vi dessutom fri digitalbox (värde 1195kr) om ni tecknar avtal
innan 30 april. Alla nuvarande medlemmar får naturligtvis också en fri digitalbox. Boxarna distribueras
under maj och de digitala sändningarna börjar 1 juni.
Hushåll som redan har kabel in till huset sedan tidigare kan återanslutas mot en avgift på 500kr. Saknas
kabel till hushållet kan anslutning ske mot offert. Är ni osäker på vad som gäller för er kontaktar ni oss.
Fullständig kanalplan och mer information finns på vår hemsida www.hemmanetskabeltv.tk.
Som tillval finns möjlighet att teckna upp till 150 kanaler enligt prislistan på www.sappa.se.
Vi vet att det är krångligt att jämföra priser på TV eftersom det inte går att välja kanal för kanal utan det
oftast måste tecknas någon form av paket. På baksidan av denna information finns en prisjämförelse vad
andra leverantörer kan erbjuda som är liknande det vi kommer att ha i kabel-TV föreningen från 1 juni.
Om ni finner erbjudandet från Hemmanets kabel-TV förening intressant eller har frågor vad som gäller är
det bara att höra av er till oss. Vi hjälper er gärna att reda ut alla frågetecken!J
I och med denna information hoppas vi i styrelsen att fler hushåll på Hemmanet inser fördelen med att
teckna avtal med oss. Varmt välkomna att höra av er till:
Thomas Ellqvist
Furuvägen 18

070-339 91 91

thomas@hemmanetskabeltv.tk

Per Johansson
Hällevägen 10

070-331 89 99

per@hemmanetskabeltv.tk

Fredrik Näslund
Alvägen 26

076-799 09 09

fredrik@hemmanetskabeltv.tk

Göran Svedin
Hällevägen 9A

070-444 33 23

goran@hemmanetskabeltv.tk

Prisjämförelse digital-TV Hemmanet
Nedan följer en prisjämförelse som styrelsen gjort mellan det digitala erbjudandet från Hemmanets kabel-TV
förening och några andra leverantörer som också erbjuder digital-TV till oss boende på Hemmanet.
(Jämförelsen är gjord 2016-03-19 och vi har försökt tolka alla erbjudanden efter bästa förmåga men kan inte garantera att allt stämmer till 100%)

Grönt = Billigast

Gult = Mittemellan

Rött = Dyrast

Öppen TV via fiber från Servanet
Tjänst
Nätavgift
Startavgift (gäller endast ny medlem)
Grundabonnemang öppen TV
Digitalbox
Baspaket
Möjlighet att se på flera TV-apparater
Totalt (se på 1st TV-apparat)
Totalt (se på 2st TV-apparater)

Hemmanets KTV
0kr/mån
500kr
0kr/mån
0kr
140kr/mån (21 kanaler)
0kr
140kr/mån
169kr/mån

Viasat
179kr/mån
495kr
39kr/mån
0kr
155kr/mån (13 kanaler)
117kr/TV/mån
373kr/mån
490kr/mån

Banhof
179kr/mån
495kr
39kr/mån
0kr
298kr/mån (19 kanaler)
Nej
516kr/mån
Går ej

Hemmanets KTV
0kr/mån
500kr
0kr
140kr/mån (21 kanaler)
0kr
140kr/mån
169kr/mån

Viasat
179kr/mån
695kr
0kr
165kr/mån (19 kanaler)
117kr/TV/mån
344kr/mån
461kr/mån

AllTele
179kr/mån
0kr
0kr
229kr/mån (15 kanaler)
Nej
408kr/mån
Går ej

Hemmanets KTV
0kr/mån
500kr
0kr
140kr/mån (21 kanaler)
0kr
140kr/mån
169kr/mån

Telia
269kr/mån
0kr
499kr
279kr/mån (28 kanaler)
Nej
548kr/mån
Går ej

Boxer
0kr/mån
0kr
0kr
269kr/mån (16 kanaler)
129kr/TV/mån
269kr/mån
398kr/mån

Hemmanets KTV
500kr
0kr
0kr
140kr/mån (21 kanaler)
0kr
140kr/mån
169kr/mån

Viasat
695kr
0kr
495kr
255kr/mån (28 kanaler)
117kr/TV/mån
255kr/mån
372kr/mån

Canal Digital
195kr
0kr
499kr
258kr/mån (19 kanaler)
129kr/TV/mån
258kr/mån
387kr/mån

Leverantörsbunden TV via fiber från Servanet
Tjänst
Nätavgift
Startavgift (gäller endast ny medlem)
Digitalbox
Baspaket
Möjlighet att se på flera TV-apparater
Totalt (se på 1st TV-apparat)
Totalt (se på 2st TV-apparater)

TV via telefonjacket
Tjänst
Bredbandsabonnemang
Startavgift (gäller endast ny medlem)
Digitalbox
Baspaket
Möjlighet att se på flera TV-apparater
Totalt (se på 1st TV-apparat)
Totalt (se på 2st TV-apparater)

TV via egen parabol
Tjänst
Startavgift (gäller endast ny medlem)
Parabol
Digitalbox
Baspaket
Möjlighet att se på flera TV-apparater
Totalt (se på 1st TV-apparat)
Totalt (se på 2st TV-apparater)

