TV og internet til
konkurrencedygtige priser
Dit valg af TV- og internet-leverandør handler om mere end det signal, der
kommer ind i dit hjem. Det handler også om god kundeservice og stabile
TV- og internetprodukter til en attraktiv pris. Og alt det får du hos Odder
Antenne. Vi er nemlig en forening, som ikke opsparer kapital til investorer,
men arbejder på at give dig det bedst og billigst mulige TV og internet.

ODDER ANTENNE
- nært, nemt og nu!

Nyt år - nye muligheder
Odder Antenne har forhandlet en ny TV-aftale med YouSee, og derfor ændrer vi vores TV-pakker pr.
1. januar 2021. Alle pakker har adgang til WEB-TV i hele Europa og til TV-kanalen Xee, hvor du blandt
meget andet kan se Premier League, danske programmer og danmarkspremierer på de nyeste serier.
Ændringen i TV-pakkerne ændrer dog ikke på, at vi stadig er konkurrencedygtige på prisen og
blandt de billigste leverandører af TV og internet.

Du får 8 kanaler mere:
Premiere, action, hits og family
fra Viasat
Stars, first, hits og series
fra C More

Du får 2 kanaler mere:
Viasat Sport Ultra HD
TV3 Sport

FULDPAKKE

MELLEMPAKKE

GRUNDPAKKE

57 kanaler
WEB-TV i hele Europa
TV & streaming
Film & serier
TV-arkiv

33 kanaler
WEB-TV i hele Europa
TV & streaming
Film & serier
TV-arkiv

23 kanaler
WEB-TV i hele Europa
TV & streaming
Film & serier

520,-

370,-

200,-

pr. måned

pr. måned

pr. måned

Du kan også blande din egen TV-pakke
Er du vild med sport? Eller med
naturprogrammer? Eller elsker
du at slappe af med en god
serie? Så kan du blande din
egen TV-pakke.
Der er 12 forskellige streamingtjenester som f.eks. Netflix
og TV2Play at vælge imellem
samt masser af TV-kanaler. En
TV-kanal koster 1 point, mens
Streamingtjenesterne koster
mellem 2 og 15 point.

36 BLAND SELV

10 BLAND SELV

Grundpakke + 36 point

Grundpakke + 10 point

Grundpakkens 23 kanaler
WEB-TV i hele Europa
TV & streaming
Film & serier

Grundpakkens 23 kanaler
WEB-TV i hele Europa
TV & streaming
Film & serier

520,-

370,-

pr. måned

pr. måned

Til Bland Selv-pakkerne anbefaler vi en YouSee-boks, som du kan leje for 30,- kr. om måneden. Via
boksen kan du se en gratis premierefilm hver måned. Det er gratis at skifte til Bland Selv, hvis du har
grundpakken. Se alle kanaler og streamingtjenester på YouSee’s hjemmeside samt i vores kanaloversigt. Du kan bestille eller ændre TV-pakke på www.odderantenne.dk/selvbetjening eller ring til
os på 8654 1142, så hjælper vi dig gerne. Alle ovenstående priser er gældende fra. 1.1.2021.

1+1 kan godt give 3
Med to tjenester fra YouSee kan du få adgang til YouSee More. Så hvis du har Fuldpakken
eller Mellempakken fra Odder Antenne og f.eks. mobil fra YouSee, kan du få adgang til valgfrie
fordele som f.eks. streamingtjenesten C More, onlinebøger fra Bookmate eller en meditationskanal. Du kan vælge tre fordele, og vi hjælper dig selvfølgelig på vej.

Internet er også billigt hos Odder Antenne
STREAM 400

STREAM 200

SURF 30

400 Mbit download
60 Mbit upload
Gratis oprettelse
WIFI-router til låns

200 Mbit download
40 Mbit upload
Gratis oprettelse
WIFI-router til låns

30 Mbit download
10 Mbit upload
Gratis oprettelse
WIFI-router til låns

299,-

215,-

185,-

pr. måned

pr. måned

pr. måned

Du kan opsige dit nuværende internet og derefter bestille
internet fra os via vores hjemmeside www.odderantenne.dk
Har du brug for hjælp, så ring til os på 8654 1142.

Kombinér TV med internet og
få GRATIS internet i 3 måneder

SPAR
897,-

Hvis du kombinerer vores hurtigste internetløsning Stream 400 med Fuldpakken,
giver vi dig gratis internet i 3 måneder. Så kan hele familien være online samtidig.
De første tre måneder betaler du kun for din TV-pakke, og sparer i alt 897,- kroner.

De første 3 måneder

De første 3 måneder

FULDPAKKE

36 BLAND SELV

STREAM 400

STREAM 400

+

520,-

+

520,-

pr. måned

pr. måned

Herefter 819,- pr. måned

Herefter 819,- pr. måned

Har du allerede Fuldpakke
og Stream 400, skal du
også have glæde af gratis
internet i tre måneder. Du
behøver ikke foretage dig
noget - vi trækker automatisk beløbet fra.

Ring 8654 1142 eller skriv til os på info@odderantenne.dk for at benytte dig af
tilbuddet, som gælder til og med d. 30. september 2021. Bindingsperioden er seks
måneder og mindsteprisen udgør 4312,- kroner.

Hvem er Odder Antenne?
I 1973 blev Odder Antenne grundlagt med det formål at levere
TV til Odders borgere. I dag leverer vi både TV og internet til
vores medlemmer i Odder, Boulstrup og Hou samt fibernet i
Bendixminde. Vi har en bestyrelse og fire medarbejdere, som
du kan møde på vores kontor i Rosensgade i Odder.

Hvorfor vælge os?
Odder Antenne er en forening, som ikke opsparer kapital til
investorer. Vi arbejder på at give vores medlemmer det bedste
og billigst mulige TV og internet - og det er vi gode til! Fordi vi
er en forening, har du også mulighed for at få indflydelse og
blive hørt på den årlige generalforsamling, som afholdes inden
udgangen af maj. Du kan læse mere om vores produkter på
www.odderantenne.dk. Vælger du Odder Antenne som leverandør af TV og/eller internet, så hjælper vi dig, så overgangen
fra din nuværende leverandør til os vil gå så nemt som muligt.

Har du spørgsmål?
Internetsupport				
Hverdage: 9-21
Weekend og helligdage: 11-21

8654 1142 - tast 3

Dansk Kabel TV (tv-signal): 			
YouSee (YouSee-produkter):		
YouSee (Bland Selv/YouSee-boks):		

7642 8800
7070 4040
7070 4070

Odder Antenne				8654 1142
Mandag: 14-17
Tirsdag-onsdag: 10-14
Torsdag: 14-17
Fredag-søndag: lukket

Odder Antenne • Rosensgade 7 • 8300 Odder • info@odderantenne.dk • www.odderantenne.dk

