Online i Nicolinelund
Nicolinelund har indgået et attraktivt samarbejde med Hårlev
Antenneforening, som tilbyder optimal internethastighed, hundredvis af
tv- og radiokanaler, solid telefoni og ikke mindst god service i det daglige.
I forbindelse med byggemodningen i Nicolinelund sørger Hårlev
Antenneforening for de nødvendige anlæg i jorden og står klar til at føre
højhastighedsfiber ind i din villa.
INTERNET fra kr. 159 til 379 kr. pr. md.
• Op til 90/90 Mbit forbindelse.
• Stik, router og evt. kabling i dit hus.
• Mulighed for fast ip-adresse og evt. emailadresse.
TV og radio fra 69 kr. pr. md.
• Op til 100 tv-kanaler, der leveres i programpakker.
• Mulighed for valg af enkeltkanaler og ”temapakker” som tillæg fra
grundpakke.
• Alle gængse FM- og DAB-radiokanaler.

SE TV-PROGRAMPAKKER PÅ SIDE 3
SE TEKNISKE SPECIFIKATIONER VEDR.
FIBERFORBINDELSEN PÅ SIDE 4
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Mobiltelefoni fri tale fra 64 kr. pr. md.
• Behold dit nummer og få mobiltelefoni til lavpris: Fri tale Danmark, fri
SMS og MMS. Vælg mellem 200 MB eller 1, 5, 10, 25 el. 100 GB data.
Ip-telefoni fra 0 kr. pr. md.
• Behold dit fastnetnummer. Gratis overflytning af nummer.
Ring til foreningen på 44 40 46 52 eller skriv til mail@elvercom.dk.
Der tages forbehold for trykfejl og løbende ændringer i priser.
Bredbånd og tv leveres af Hårlev Antenneforening. Telefoni leveres i samarbejde med Evercall.

Så nemt bliver du tilsluttet
• Lige inde for skel på din grund ligger trækrør klar til at blive forlænget
frem til dit nye hus, når øvrige stikledninger graves ind til huset.
• Du indgår en aftale med Hårlev Antenneforening om tilslutning.
Tilslutningsprisen er på kr. 500 inkl. trækrør og fiber afsluttet i boks i
”teknikrum”.
• Hårlev Antenneforening trækker fiberkabel ind, når ”råhuset” er klar
og monterer bredbåndsforbindelsen i samråd med dig og din
entreprenør.
FREMTIDSSIKRET FIBER
I forbindelse med byggemodningen i Nicolinelund,
anlægges fremtidssikret
fibernet til tv, internet og
telefoni.
EN SOLID FORENING
Hårlev Antenneforening har
eksisteret i 30 år og er
tilsluttet FDA - Foreningen af
Danske Antenneforeninger.
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Råd og vejledning, tekniske service
• Internetkabler og RF coaxsialkabler ”tænkes ind” i huset fra
”teknikrummet” til de steder, hvor der forventes at skulle være udtag
for TV, internet mm. Tal med Hårlev Antenneforening om tilbud på
intern kabling i dit nye hus.
• Det anbefales at benytte både internet- og RF- kabling, hvor der
ønskes udtag til TV mm. for at være bedst mulig forberedt på den
digitale udvikling.

• Hårlev Antenneforening står gerne til rådighed med råd, vejledning og
teknisk service.
Ring til foreningen på 44 40 46 52 eller skriv til mail@elvercom.dk.
Der tages forbehold for trykfejl og løbende ændringer i priser.
Bredbånd og tv leveres af Hårlev Antenneforening. Telefoni leveres i samarbejde med Evercall.

TV PAKKER – stor valgfrihed
Grundpakke, 65 kr./md. *

Udbyg Grundpakke til Danskerpakke, 289 kr./md. (inkl. grundpakke) *

Udbyg Danskerpakke med programpakker *:
Lille familiepakke 129 kr./md.

Toppakke 119 kr./md.

Stor familiepakke 89 kr./md.

Udbyg med Tilvalgspakker (Kan vælges fra Grundpakke)**:
TV2 pakke 100 kr./md.

BBC pakke 60 kr./md.

National Geographic pakke 40 kr./md.

Disney pakke 40 kr./md.

Turner pakke 60 kr./md.

Udbyg Grundpakken med enkelte tv-kanaler (varierende priser som følger pr. kanal) **:
50 kr./kanal/md.

20 kr./md.

42 kr./kanal/md.

30 kr./kanal/md.

25 kr./kanal/md.

15 kr./kanal/md.

10 kr./kanal/md.

Medlemskab af Hårlev Antenneforening, 76 kr./md. Beløbet går til drift, vedligehold og udbygning af anlæg *.
*) Opkræves kvartalsvis forud.
**) Tilvalgspakker og enkeltkanaler tilkøbes fra grundpakken og betales kvartalsvis forud. Der kræves CAM kort, som kan tilkøbes for 25 kr./md. pr. kort.
Der kan maks. tilkøbes to CAM kort pr. husstand. CAM kort indsættes i CAM modul eller evt. boks. CAM modul kan købes for 650 kr. af foreningen.
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Ring til foreningen på 44 40 46 52 eller skriv til mail@elvercom.dk.
Der tages forbehold for trykfejl og løbende ændringer i priser.
Bredbånd og tv leveres af Hårlev Antenneforening. Telefoni leveres i samarbejde med Evercall.

MERE OM BREDBÅND, TV/RADIO & TELEFONI
Bredbånd og telefoni

Pris

SÅDAN BETALER DU

5/5 Mb

Kr. 159

•

10/10 Mb

Kr. 189

20/20 Mb

Kr. 249

30/30 Mb

Kr. 259

•

50/50 Mb

Kr. 279

•

70/70 Mb

Kr. 309

90/90 Mb

Kr. 379

IP telefoni

Fra Kr. 0

Mobiltelefoni og Mobildata, fx fri tale Danmark, fri
SMS og MMS samt 200 MB data med APP Talk
(Kombiner selv dit abonnement efter behov)

Fra Kr. 64

Bredbånd opkræves kvartalsvis
forud med bindingsperiode på et
kvartal ad gangen, samt med en
måneds opsigelse til udgangen af et
kvartal.
Alle priser er inkl. moms og gælder
private husstande.
Hårlev Antenneforening leverer
også til erhverv - spørg om tilbud.

ANDRE VIGTIGE INFORMATIONER:
• Tilslutningen til Hårlev Antenneforening koster kun 500 kr., inkl. fiberforbindelse fra skel til ”teknikrum” i
dit hus, bredbåndmodem fra Aurora Network med RJ45 udtag til trådløs router/switch og udtag til tv og IPtelefoni.
• Max. 1 GB pr. port (4 porte).
• Mulighed for fast IP-adresse.
• Mulighed for ny emailadresse.
• Tal med Hårlev Antenneforening om tilbud på intern kabling og opsætning af stik i dit hus. Det anbefales at
føre dobbeltskærmet CAT 6 internet.

INFORMATIONER OM TV-TILSLUTNING:
RF kabling/udtag
• Coax-kabel af god kvalitet føres til TV udtag.
• Brug støjtætte vægdåser og stik på mellemkabler.
Krav ved enkeltvalg af kanaler og tilvalgspakker
• Cryptoguard CAM-modul.
• Cryptoguard programkort (max. 2 pr. husstand).

Krav til dit TV-apparat
• DVB-C tuner.
• Fuld HD.
• Gerne 100 EPG-kanaler.
• Programpakker kan distribueres til det ønskede
antal TV-apparater uden bokse.

App
• Gratis App med nyttige informationer som f.eks.
frekvensplan og mulighed for at modtage driftsinfo
på mobilen.
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Ring til foreningen på 44 40 46 52 eller skriv til mail@elvercom.dk.
Der tages forbehold for trykfejl og løbende ændringer i priser.
Bredbånd og tv leveres af Hårlev Antenneforening. Telefoni leveres i samarbejde med Evercall.

