Refsvindinge d. 15. november 2014

Kanal ændringer og priser 2015

Tv pakkerne skifter navn og indholdet ændres lidt.
Grundpakkens navn er uændret.
Pris ændring = 0 kr.
Tilføjes:
Udgår:
Ændringer:

2015 pris = 135 kr.
SVT2 (SD- og HD-udgave) og tre nye HD-kanaler: SAT1, RTL og NDR samt en
analog udgave af DR Ultra
SD-udgaver af to TV 2 regionale kanaler (analoge og HD-udgaver vil bestå på
de to kanaler)
På to lokal-TV-kanaler ændrer vi format fra MPEG2 til MPEG4

Underholdningspakkens navn ændres til mellempakke.
Prisforøgelse = 25 kr.
Tilføjes:

Udgår:

Ændringer:

2015 pris = 350 kr.
SVT 2 (SD- og HD-udgave) og TV 2’s nye sportskanal (SD- og HD-udgave) samt
fire nye HD-kanaler: SAT1, NDR, RTL og Kanal 4 samt en analog udgave af DR
Ultra
TV 2 FILM, da kanalen lukker og SD-udgaven af TV 2 Fri og TNT (HD-udgaven
vil bestå på de to kanaler), SD-udgaver af to TV 2 regionale kanaler (analoge
og HD-udgaver vil bestå på de to kanaler) samt den analoge udgave af MTV og
Eurosport (SD- og HD-udgaver vil bestå på de to kanaler)
På to lokal-TV-kanaler ændrer vi format fra MPEG2 til MPEG4

Stor underholdningspakkens navn ændres til fuldpakke.
Prisforøgelse = 35 kr.
Tilføjes:

Udgår:

Ændringer:

2015 pris = 460 kr.
SVT2 (SD- og HD-udgave), TV 2’s nye sportskanal (SD- og HD-udgave), Comedy
Central (SD- og HD-udgave) og ID – Investigation Discovery (SD- og HD-udgave)
samt seks nye HD-kanaler: SAT1, NDR, RTL, Kanal 4, Discovery Channel og TLC
samt en analog udgave af DR Ultra
TV 2 FILM, da kanalen lukker og SD-udgaven af TV 2 Fri og TNT (HD-udgaven
vil bestå på de to kanaler), SD-udgaver af to TV 2 regionale kanaler (analoge
og HD-udgaver vil bestå på de to kanaler) samt den analoge udgave af MTV,
National Geographic, TLC og Eurosport (SD- og HD-udgaver vil bestå på de fire
kanaler)
På to lokal-TV-kanaler og Nick Jr. ændrer vi format fra MPEG2 til MPEG4
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Gebyr for papir faktura uden betalingsservice tilmelding
Fra 1. januar 2015 vil der på fakturaer som ikke betales via betalingsservice, blive pålagt
et ekspeditionsgebyr på 20 kr. pr opkrævning. Når man tilmelder sin betaling til
betalingsservice, bortfalder gebyrerne på de efterfølgende opkrævninger.

Opkrævninger for 1. kvartal 2015 er udskudt til januar/februar 2015
Foreningen har valgt en ny leverandør til at håndtere den kvartalsvise opkrævning.
Den nye leverandør udsender fakturaer med flere detaljer om hvilke poster på
opkrævningen der er moms pligtige, og hvilke der ikke er. Opkrævningen får nu også et
fakturanummer som er mere korrekt end foreningens tidligere løsning.
Hvis dine betalinger til foreningen allerede er tilmeldt betalingsservice, fortsætter denne
tilmelding med det nye system.
Da der er en overgangsperiode ved dette skifte, bliver opkrævningen for 1. kvartal 2015
forsinket ca. 2 måneder og udsendes derfor først i januar/februar 2015.
Opkrævningen for 2. kvartal 2015 forventes at falde i starten af marts 2015, så der bliver
2 kvartalsopkrævninger med kun 1 måneds mellemrum. Husk at gemme pengene indtil i
modtager fakturaen for 1. kvartal.

Pakkeskift til 1. januar
Pakkeskift med virkning fra 1. januar 2015 kan gennemføres gebyrfrit, såfremt at
foreningen har modtaget dit ønske om pakkeskift inden 1. december 2014. Ønsket om
pakkeskift skal meddeles foreningen skriftligt på mail til mail@refsvindingeantenneforening.dk eller med brev. Pakkeskiftet vil blive gennemført den 1. januar 2015.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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