Det ny programkoncept blev vedtaget
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Kære medlem i Smørum Kabelnet
Bestyrelsen i Smørum Kabelnet vil gerne sige tak til
medlemmerne for det store fremmøde i forbindelse med
den ekstraordinære generalforsamling den 25. marts.
Vi er glade og stolte over, at så mange sagde ja tak til
bestyrelsens forslag om indførelse af Canal Digitals nye
programkoncept FAMILY MIX. Af de i alt 886 stemmer
der blev afgivet, stemte 653 ja og 233 nej. Det vil sige at
73,7% stemte for forslaget, som ifølge vedtægterne krævede 66,6%, altså 2/3 flertal for at blive vedtaget.
Vi skal derfor nu have indlagt Canal Digitals FAMILY
MIX i anlægget, når produktet er klar til premiere den
1. September. Smørum Kabelnet vil sammen med
Nykøbing Sjælland Antenneforening være de første to
foreninger, der får indført det nye programkoncept.
Indtil nu har i alt 7 foreninger med mere end 10.000
medlemmer sagt ja tak til FAMILY MIX.
Hvad kommer det så til at betyde for dig? Du får stadig
mulighed for at vælge, om du vil have den lille pakke,
grundpakken, eller en stor pakke, FAMILY MIX.
Vælger du at nøjes med grundpakken, får du cirka de
samme tv-kanaler, der er i den lille pakke i dag. SAT 1
og TV5 Monde udgår fremover af grundpakken, men du
får dog stadig de digitale DVB-T signaler for DR1, DR2,
DR Update og TV2.
Grundpakken vil således bestå af følgende tv-kanaler:
DR1, DR2, TV2, Viva, Sverige 1 og 2, Kanal København,
SBS-net, TV4 Sverige, ZDF, RTL, DR Update, Smørum
Kabelnet Infokanal, de digitale danske DVB-T signaler
samt en prøvekanal.

Vælger du FAMILY MIX pakken, får du ud over grundpakkens tv-kanaler tillige følgende kanaler:
TV3, 3+, CNN, Eurosport, Discovery, Kanal 5, DK4, MTV,
National Geographic, Disney Channel, Animal Planet,
Kanal 4, TV2 Zulu, TV2 Charlie samt TV2 Sport.
I FAMILY MIX pakken medfølger gratis en digital box,
som kan modtage næsten alle tv-kanaler i både grundpakke og FAMILY MIX digitalt. Man vil dog stadig også kunne se disse kanaler analogt, dvs. på alle tv i hjemmet.
Hvis man ønsker flere digitale boxe, vil det blive muligt at
købe en box for 1.499 kr. eller leje en box for 59 kr./md.
Der skal kun betales en kortafgift på kr. 290 årligt, uanset
hvor mange boxe du vælger at benytte.
Med FAMILY MIX følger 2 valgfrie MIX tv-kanaler, men
disse kan kun ses digitalt via boxen. Du kan desuden købe
flere MIX tv-kanaler for 10 kr./md. pr. stk. samt vælge
SELECT tv-kanaler i pakker fra bl.a. Canal+ og en speciel
HD-pakke med et antal tv-kanaler I HD kvalitet.
HD kanalerne ser ud til at blive Kanal 5 HD, Voom HD,
Discovery HD, National Geographic Channel HD, Silver
HD, Eurosport HD, Canal+ Sport HD, Canal+ Film HD.
Du kan se mere om Canal Digitals FAMILY MIX på
www.canaldigital.dk/forening samt om Canal Digitals
High Definition Tv på www.canaldigitalhd.dk.
Med FAMILY MIX følger også et gratis Internet abonnement på 256/64 kbit/s til en værdi af 99 kr./md. og senest
også et gratis IP-telefoni-abonnement.
Hvis du i dag har Internet abonnement eller IP-telefoni
hos A+, vil du også have mulighed for at bibeholde dette.

Kontingent, pakkevalg og opstart
Vi har nu udsendt den årlige opkrævning af kontingent
fra Smørum Kabelnet, som indeholder:
Lille Tv-pakke, Grundpakke, 520 kr. for hele 2008.
Stor Tv-pakke inklusive grundpakke 1.720 kr.
Uden signalforsyning 350 kr.
Prisen for den store Tv-pakke dækker frem til 1. september 2008, hvor Canal Digitals programkoncept FAMILY
MIX starter op. Grundpakkens pris for resten af året er
inkluderet i de 1.720 kr.
FAMILY MIX opkræves af Canal Digital fra 1. september
med 179,- pr. måned, hvis du vælger dette. Canal Digital
vil udsende materiale omkring valg af FAMILY MIX i
god tid inden opstart.

Hvis du ikke ønsker FAMILY MIX, og vil nøjes med
grundpakken, skal der opsættes et filter i den udendørs
stander før dit første antennestik. Der vil i forbindelse
med opstart af FAMILY MIX ikke være omkostninger for
dig, hvis du skal have opsat filter.
I tiden frem til opstarten den 1. September vil der blive
udarbejdet nyhedsbreve, når vi får yderligere informationer og kender de endelige tidsplaner. Nyhedsbrevene vil
lige som dette blive offentliggjort på vores hjemmeside.
Canal Digital udsender også nyhedsbreve omkring FAMILY MIX, og disse vil også være at finde på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Smørum Kabelnet.

