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  Refsvindinge d. 22. november 2017 

Nyheder fra Refsvindinge antenneforening 
 

Aftale forlængelse 
Aftalen med Energi Fyn om levering af forenings tv til Refsvindinge antenneforening, som blev 
indgået tilbage i 2012, er nu blevet forlænget med yderligere 3 år.  
Den nye aftale er fortsætter det gode samarbejde so vi har med Energi Fyn og Waoo 
Foreningsaftalen. Den nye aftaler har derudover en væsentligt forbedring, som vi er glade for at 
kunne fortælle om. 
 

1 stk. TV-boks til medlemmerne, 0 kr./md 
Medlemmer af Refsvindinge Antenneforening tilbydes 1 stk. valgfri TV-boks for 0,- kr. (normalpris 
op til  59,-kr./md). Der kan vælges mellem bokse med/uden harddisk i kombination med HDMI 
eller scart kabel. Medlemmer, der ønsker en TV-boks til 0 kr. skal bestille denne direkte hos Energi 
Fyn på tlf. 70 13 19 00.  
Der betales normale priser for ønskede tjenester på TV-boksen, og der vil være normale vilkår for 
evt. ekstra TV-bokse. Den tv pakke, man har gennem foreningen, vil være tilgængelig på TV-
boksen. 
Med denne nye aftale vil man, som medlem af antenneforeningen, kunne se TV fra boks til 1 
fjernsyn, og fortsat have kabel tv til et frit antal tv i husstanden. Alt sammen inklusiv i den 
månedlige betaling. 
TV boksen skal tilsluttes et netværkskabel som trækkes fra jeres Energi Fyn fibernet 
installationsboks for at fungere. Løs meget mere om tv bokse her: https://www.waoo.dk/tv-
boks/tv-bokse 
 

Fuldpakke hele december måned 
Alle medlemmer får i december måned adgang til alle de kanaler, som er fuldpakken. Der åbnes 
automatisk for fuldpakken på jeres antenneinstallation uden ekstra omkostning. 
 

Streamingtjeneste, film og golf kanaler med i fuldpakken.  
Den store TV-pakke udvides med mange nye tiltag, så der både kommer film, golf og streaming 
tjeneste. 

 
Ekstra frist for pakkeskift 
Grundet den store forandring i fuldpakkens indhold og pris, har vi valgt at forlænge fristen for 
hvornår man kan vælge tv pakke. Pakkeskift til ændring 1. januar 2018 skal være foreningen i 
hænde senest 9. december 2017. Ved senere udmelding kan skiftet først indføres fra 1. april 2018. 
Pakkeskift meldes skriftligt til mail@refsvindinge-antenneforening.dk eller i postkassen på 
Stationsvænget 18. Af samme årsag vil opkrævningen for 1. kvartal 2018 blive udsendt senere end 
normalt. 
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Kanal ændringer fra 6. december 2017 
 Grundpakken skifter navn til Waoo Viasat Lille TV-pakke. 
Pakken har fået tilføjet Pixel.tv med mulighed for Start Forfra, Pause, Waoo TV-arkiv, Cloud 
Record*. NRK1 og TV2 Norge erstatter SVT2 og NDR. 

 Mellempakken skifter navn til Waoo Viasat Favorit TV-pakke. 
Pakken har fået tilføjet Pixel.tv, Disney Channel og Viasat Series – begge med mulighed for 
Start Forfra, Pause, Waoo TV-arkiv, Cloud Record*  

 Fuldpakken skifter navn til Waoo Viasat Stor TV-pakke. 
Pakken har fået tilføjet Pixel.tv, Viasat Series, Viasat Golf, Viasat Film Premiere, Viasat Film 
Action, Viasat Film Hits og Viasat Film Family – alle med mulighed for Start Forfra, Pause, 
Waoo TV-arkiv, Cloud Record*.  
Derudover giver Waoo Viasat Stor TV-pakke fra 1. januar 2018 også adgang til Viaplay Total 
(”den store” streamingpakke med adgang til film, serier og sport). Oplev Viaplay fra en 
browser eller en app til din tablet og telefon.  
(Viasat film og Viaplay er først aktive fra 1. januar 2018) Læs meget mere her: 
https://www.waoo.dk/tv2018  
 
De beskrevne ændringer indføres i perioden fra 4.- 6. december, hvor der kan forventes 
udfald på tv signalet i forbindelse med ændringerne. Følg med på hjemmeside eller facebook 
gruppen for info om hvorvidt kanal ændringerne er afsluttede, og om hvornår der kan være 
fordele ved at udføre en kanal søgning. 
 
* Start Forfra, Pause, TV-arkiv og Cloud Record forudsætter en TV-boks. (Der kan forekomme 
udsendelser der ikke understøttes). 

 

 
Nye priser fra januar 2018 

 Lille TV-pakke 159 kr. Stigning på 0 kr.  
 Favorit TV-pakke 404 kr. Stigning på 15 kr. 

 Stor TV-pakke 559 kr. Stigning på 40 kr. 
 

 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Overblik over TV pakker 2018 
 

Lille TV-pakke 

  
 

Favorit TV-pakke + ovenstående 

 
 

Stor TV-pakke + ovenstående 
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