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Angående Kabelteve inom vårt område, mars 2009
Kabelteve inom området används av ca 300 st abonnenter. Sändningarna är analoga, vilket innebär att de
gamla analoga teveapparaterna kan användas. Det behövs ingen konverteringsbox. Å andra sidan finns inte
HDTV. Införande av digital teknik är inte planerad. På många ställen kan nya abonnenter lätt anslutas då
kabeln passerar deras fastighet.
Kostnaden för kabelteve från leverantören BCS Network AB är en månadsavgift om 189 kr. Nya anslutningar
offereras.
31 kanaler basutbud 189 kr/mån
+ 3 kanaler Canal+ 219 kr/mån
+ 2 kanaler TV1000 199 kr/mån
Se även information på föreningens hemsida < Om kabel-TV>, samt kanalplan <Kanalplan>.

Alternativ till kabelteve
Det är omöjligt att ge en heltäckande bild av alternativen. Det förekommer ständigt introduktionspaket och
kampanjpriser, kanaler tillkommer och kanaler försvinner. Två internetsajter som gör jämförelser finns:
Compricer http://www.compricer.se/digital-tv/.
Finansportalen http://www.finansportalen.se/digital.htm.

Sammanställning av alternativ U.P.A.
Det finns för närvarande tre alternativa mottagningsmöjligheter för teve. Det digitala marknätet, bredband
och satellit.
Digitala marksändningar, dvs efterträdaren till de tidigare analoga vanliga tevesändningarna. Digitalbox
behövs och finns av olika fabrikat och kvalitet. Köps separat, en till varje teveapparat. Löpande kostnad bara
för tevelicens.
Det så kallade must carry-utbudet är ”gratis” och består av
SVT1, SVT2, SVT24 och Barnkanalen/Kunskapskanalen. Dessutom sänds TV4, TV6, Axess TV, TV Finland
utan extra avgifter, just nu.
Med programkort i digitalboxen kan ytterligare kanaler tas in. Leverantören Boxers utbud finns på:
<http://www.boxer.se/>
Kortavgift 229 kr/halvår
Kanalerna ovan är gratis.
+18 kanaler 159 kr/mån
+4 kanaler 79 kr/mån
+5 kanaler film 159 kr/mån
+3 kanaler Canal+ 229 kr/mån

BCS 31 st baskanaler motsvaras hos Boxer
av must carry + 18 kanaler + 4 kanaler till en
månadskostnad av 238 kr. Kortavgift för en
TV 229 kr/halvår.

Tvillingkort, dvs för flera Tv-apparater, dvs fler boxar, ett kort per apparat
Boxer 79 kr/mån
Filmkort 139 kr/mån
Canal+kort 89 kr/mån
Barnkort 89 kr/mån
Plus några tillval ytterligare
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Bredbandsteve, levereras via samma bredband som används för att ansluta datorer till Internet via
telefonjacket. Bredbandets kostnad är beroende av hur brett band man vill ha, och måste ha, för att klara en
bra kvalitet. I vårt område finns för närvarande två leverantörer, Telia och Bredbandsbolaget.
Telias utbud: <http://www.telia.se/privat/>
Kortavgift 298 kr/halvår
6 kanaler noll kr/mån
40 kanaler 159 kr/mån
49 kanaler 249 kr/mån
19 kanaler 99 kr/mån
Specialpaket
Disney 3 kanaler 39 kr/mån
Discovery 5 kanaler 39 kr/mån
TV4 anytime 49 kr/mån
Viasat guld 44 kanaler 299 kr/mån
Viasat silver 33 kanaler 179 kr/mån
Viasat film 5 kanaler 159 kr/mån
Viasat Sport 3 kanaler 99 kr/mån
Viasat sport/fil 9 kanaler 219 kr/mån
Viasat golf 99 kr/mån
Canal+ film 5 kanaler 169 kr/mån
Canal+ sport 3 kanaler 209 kr/mån
Canal+ total 8 kanaler 249 kr/mån
Video on demand
Pay per view

BCS 31 st baskanaler motsvaras hos Telia av 40
kanaler till en månadskostnad av 159 kr. Kortavgift
298 kr/halvår.
Tillkommer kostnad för bredbandsabonnemanget.

Man kan köpa videofilmer som sänds strömmande till
teven när man själv vill.
Man kan köpa tittande på enstaka evenemang.

Bredbandsbolagets utbud: <http://www.bredbandsbolaget.se/>
Kortavgift 299 kr/halvår
Must carry-kanalerna ingår i nedanstående
Viasat guld 45 kanaler 299 kr/mån
Viasat silver 31 kanaler 179 kr/mån
Viasat golf 99 kr/mån
Video on demand

BCS 31 st baskanaler motsvaras hos Bredbandsbolaget
av 31 kanaler till en månadskostnad av 179 kr.
Kortavgift 299 kr/halvår.
Tillkommer kostnad för bredbandsabonnemanget.
Man kan köpa strömmande video till när man vill.

Satellitteve, sänds både analogt och digitalt. Det finns mängder av satelliter och kanaler från stora delar av
världen. De enkla paketen fås hos Canal digital och Viasat. Satellitantenn och mottagarbox för varje
teveapparat krävs och kostar pengar. Mottagarutrustning och installation kan ingå i kampanjerbjudanden.
Canal digital: < http://www.canaldigital.se/>
Startavgift 695 kr
Kortavgift 169 kr/kvartal
Must carry-kanalerna ingår i nedanstående
BCS 31 st baskanaler motsvaras hos Canal digital
13 kanaler 99 kr/mån
kanske av 23 kanaler till en månadskostnad av 249
17 kanaler 209 kr/mån
kr. Kortavgift 298 kr/halvår.
19 kanaler 169 kr/mån
Tillkommer kostnad för parabolantenn, satellitbox,
23 kanaler 249 kr/mån
startavgift. Tillägg för fler teveapparater.
62 kanaler 209 kr/mån
69 kanaler 379 kr/mån
75 kanaler 419 kr/mån
71 kanaler 339 kr/mån
12 hdteve-kanaler
Multiabonnemang 80 kr/mån (flera boxar för flera teveapparater)
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Viasat: < www.viasat.se>
Uppläggningsavgift 695 kr
Kortavgift 299 kr/halvår
Must carry-kanalerna ingår i nedanstående
Underhållning 129 kr/mån 18 kanaler
Dokumentär 129 kr/mån 13 kanaler
Barn 129 kr/mån 11 kanaler
2 av ovan 179 kr/mån
2 av ovan + sport 239 kr/mån
2 av ovan +film 259 kr/mån
2 av ovan + sport + film 279 kr/mån
3 av ovan 199 kr/mån
3 av ovan + sport 269 kr/mån
3 av ovan + film 289 kr/mån
3 av ovan +sport +film 319 kr/mån
Sport + film 219 kr/mån 5 + 8 kanaler
Golf 99 kr/mån
HDTV 99 kr/mån
Tvillingkort 89 kr/mån
Trillingkort 39 kr/mån

BCS 31 st baskanaler motsvaras hos Viasat av 31
kanaler till en månadskostnad av 179 kr. Kortavgift
299 kr/halvår.
Tillkommer kostnad för parabolantenn, satellitbox,
startavgift. Tillägg för fler teveapparater.

Övriga fakta om kabelteveanslutning via BCS
Nyinflyttade i hus med kabelteveanslutning kan beställa abonnemang hos BCS och betalar ingen
anslutningsavgift.
Om fastigheten inte är ansluten till kabeltevenätet, men har kabeln dragen genom vinden kan anslutning
beställas genom BCS kundtjänst. Kostnaden debiteras som timkostnad plus material. Detsamma gäller ifall
kabeln passerar huset i jordkabel, men här kan kostnaden bli avskräckande hög. Ifall man gräver själv och
tar hål för genomföringar så kan denna kostnad minskas.
Ytterliggare jack i huset kan installeras, och debiteras med timkostnad och material.
I en del fastigheter finns förstärkarskåp till kabeltevenätet. BCS betalar för elförbrukningen till förstärkarna.
BCS Networks kundtjänst nås via telefon 08-605 79 70, kl 08-18.
Styrelsen/JG.
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