Information til indflyttere
Ansvaret er dit
Din nye bolig har som udgangspunkt en aktiv tv-forbindelse fra AFiK, når du flytter ind, således at du modtager et
digitalt tv-signal direkte fra dit antennestik.
Det er dit eget ansvar, at du bliver tilmeldt den rigtige programpakke. Er du i tvivl om, hvilken tv-pakke der er i boligen
ved indflytning, kan du få det oplyst ved henvendelse til kontor@afik.dk.
Ændring/lukning af programpakken ved indflytning er gratis indtil 14 dage efter indflytning, og kan ske på
www.afik.dk via selvbetjeningen.
Hvad kan vi tilbyde
AntenneForeningen i Kolding (AFiK) leverer tre gode traditionelle tv-pakker: grund-, mellem- og fuldpakken, alle inkl.
radio. Med en aktiv tv-forbindelse er der mulighed for at tilkøbe ydelser fra Stofa f.eks. bredbånd inkl. Web-TV, IPtelefoni og ekstra digitale tv-kanaler. Se mere på www.stofa.dk eller kontakt Stofa på tlf. 88 30 30 30.
Du kan også vælge kun at have bredbåndsadgang uden tv. Du kan så ikke modtage tv via dit antennestik, men du har
fortsat mulighed for at få en internetopkobling hos Stofa. Hvor du som medlem hos AFiK opnår en rabat på 20 kr. pr.
måned på Stofa’s listepriser (Prisen for internet afregnes direkte til Stofa).
Som lejer, kan du ikke melde dig ud af antenneforeningen, da tilslutningen er en del af dit lejemål, men du kan vælge
et passivt medlemskab.
Du kan finde flere oplysninger om AFiK og dine mange muligheder på www.afik.dk
Pakkepriser inkl. grundkontingent 2018
Grundpakke.................................165 kr. pr. måned
Mellempakke...............................375 kr. pr. måned
Fuldpakke................................... 530 kr. pr. måned
Kun bredbånd................................. 0 kr. pr. år (+ Internetopkobling hos Stofa)
Passivt medlemskab........................ 0 kr. pr. år
Ændringer af programpakken kan i øvrigt udføres hver måned mod et
gebyr på 450 kr.
Grundindstilling af dit digitale tv
Netværksid.......................................0
Frekvens............................... 346 Mhz
Modulation............................ 64 Qam
Symbolrate.................................6900
Med venlig hilsen
AntenneForeningen i Kolding

