
Ny leverandør på Ishøj Fællesantenne 
Informationsmøde for bestyrelser 

Torsdag den 20. april 2017 
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Agenda 

• Velkommen 

• Hvorfor udbud?  

• Siden sidst 

• Hvad betyder det? 

• Kabelplus 

• Spørgsmål 
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Hvorfor udbud?  

• Kontrakt med YouSee udløber den 31. maj 2017 

• Krav om EU-udbud 

• Vi kunne IKKE beholde de samme leverancer, 
som vi kender i dag 
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Udbuddets forløb 

• Der er lavet en markedsundersøgelse, der peger 
på internet, internet, internet 

• Der er udarbejdet udbudsbetingelser 

• Der er udarbejdet vurderingskriterier 

• Vurdering lavet ud fra matematiske beregninger 

• Enstemmigt byråd valgte på baggrund af 
rådgivernes anbefaling 
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Hvad er nyt?  

• Kabelplus bliver leverandør fra 1. juni 

• Kabelplus er forpligtet til at opgradere nettet. 
Det betyder sikring af drift og fremtid. 

• Flere leverandører – øger Konkurrencen og 
valgfriheden 
– De nye kommer på senest ved årsskiftet, men 

antageligt tidligere 

– Bemærk! Markedet her ligner det vi i dag kender på 
mobilområdet 
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Hvad betyder det for foreningen? 

• Fællesskabets fordele 

– Indkøbs volumen 

– Konkurrence 

– Kundetilpasning fra lokalleverandør 

– Lokal tilstedeværelse 

• Fællesskabet – det kræver enighed 

– Ligesom f.eks. vand- og elforsyning. 

 

 



Ændringer med Kabelplus 

• Grundpakken er ikke længere påtvunget 

• Valgfrie kanaler allerede fra grundpakken 

• Billigere bredbåndspriser 

• Lokal kundeservice med butik på Ishøj Østergade 45 

• Hele anlægget bliver opgraderet med nye forstærkere, 
der sikrer bedre billedkvalitet og mere stabilt anlæg 
med mulighed for højere hastigheder 

• Priserne fra Kabelplus er gennemskuelige 

– Lige nu opkræves grundpakken, fra nogle 
boligforeninger via huslejen (75 kr. - 90 kr.)  



Hvad betyder det for boligforeningerne? 

• Betaling over huslejen eller ej…? 
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Bredbånd 



• Køber du en tv-pakke, kræver det ikke yderligere 
udstyr (kort, boks eller lign.). 

• Pakkerne er sammensat, så de prismæssigt er 
interessante. 

• I juni måned koster alle 3 tv-pakker kun 99 kr.  
• Du kan tage alle tv-pakker med på Ipad, WEB og 

Android. 
 

 
 

Tv-pakker 



Træt af store pakker? 

• Tilkøb enkelte kanaler. 

• Det kæver et kort eller en boks (pr. TV).  

• Første kort er gratis ved bestilling i maj måned.  

• Boksen koster 79 kr. om måneden i leje.      

• Du kan vælge tilvalgskanalerne uanset hvilken 
tv-pakke du har.  



Tv leveres i samarbejde med Viasat og Canal Digital 



WEB TV ude og hjemme 

• Uanset om du vælger tv-
pakker eller A la Carte 
kanaler, kan du tage 
kanalerne med på din iPad, 
iPhone, Android og PC 

• TV2 hovedkanalen følger 
også med, når du er ude af 
hjemmet. 

Tv leveres i samarbejde med Viasat og Canal Digital 



Boks 

• Leje af TV boks 79 kr. pr. mdr. 

– Startforfra, 48 timers arkiv, 
pause live og optag 

– Flere tjenester er på vej 

– Valgfrie kanaler forudsætter CA 
modul og kort pr. TV 

Tv leveres i samarbejde med Viasat og Canal Digital 



Telefoni 



Priseksempler fra Kabelplus 

For at hjælpe dig med at lave nogle udregninger er der nedenfor givet nogle eksempler på de 
mest typiske kombinationer. 
 
• Grundpakke + DK4 + TV2 Charlie……………………………………………...172 kr. pr. mdr. 
• Grundpakke + 2/2 Mbit + Fastnettelefoni…………………………………..99 kr. pr. mdr. 
• Grundpakke + 10/10 Mbit + Fastnettelefoni + boks………………….337 kr. pr. mdr. 
• Mellempakke + 120/50 Mbit ……………………………………………………548 kr. pr. mdr. 
• Mellempakke + 10/10 Mbit………………………………………………………508 kr. pr. mdr. 
• Fuldpakke + 330/60 Mbit + Fastnettelefoni + Boks…………………..857 kr. pr. mdr. 
• 360/60 Mbit + servicefee (kunde der ikke har TV´)…………………..318 kr. pr. mdr. 
• 120/50 Mbit + service fee (kunde der ikke har TV)……………….....238 kr. pr. mdr. 

 
OBS: Der er gratis oprettelse på alle produkter i forbindelse med overgangen (maj og juni 
måned) 

 



Internetpriser 
Internet priser  

  YouSee Kabelplus 

2/1  kr. 129,00   Gratis  

4/,5  kr. 149,00    

6/6    kr. 119,00  

10/10    kr. 159,00  

25/5  kr. 199,00    

50/10  kr. 229,00    

120/50    kr. 199,00  

150/30  kr. 319,00    

300/50  kr. 349,00    

330/60    kr. 279,00  



Tv-priser 
TV priser 

  YouSee (i dag) Kabelplus (fra 1.6.17) 

Grundpakken   Kr.   71,17  kr.      99,00  

Mellempakken  Kr. 335,29  kr     349,00  

Fuldpakken   Kr. 458,91  kr.    499,00  

Som det blev tydeligt på mødet er en sammenligning mellem priser vanskelig. Da det produkt, som prisen 
dækker over ikke er det samme. Priserne er i skemaet sat op på denne måde for at give et billede af, hvad 
borgerne i dag betaler til YouSee, og hvad borgerne fremadrettet skal betale til Kabelplus.  
 
I dag betaler nogle beboere i boligforeningerne noget af deres samlede regning for tv og internet til YouSee 
over huslejen. Det vil sige, at den regning, som den enkelte borger modtager fra YouSee, ikke er den fulde 
regning for tv, internet og telefoni.  
 
Der var et forslag på mødet om at lave en sammenligning af priser på pakker med samme kanaludbud. Dette 
er ikke udført, da der er stor variation i pakkernes indhold og i borgernes fremtidige valg af tv.  
 
Priserne i skemaet er den fulde pris for begge leverandører.   
 
OBS: alle pakker hos Kabelplus er inkl. 2/2 mbit forbindelse og forbrugsafregnet telefoni. 

 



Hvad skal borgerne gøre? 

• Du skal bestille, hvad du ønsker at købe (fra 30. 
april til 30. juni er det gratis) 

• Bestil inden 26. maj, hvis du skal være sikker på 
signal 1. juni 

• Du skal have nyt modem (få det tilsendt eller 
afhent det i butikken) 

• I slutningen af april modtager du i din postkasse 
en brochure om tilmelding 
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Læs mere på: 

www.ishoj.dk/fremtidensfællesantenne 
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