
NY TV-UDBYDER 
100 % VALGFRIHED

SE TV I FLERE RUM

TAG DIN TV-PAKKE MED DIG
Du kan tage dit Boxer-kort med i sommerhuset, på campingpladsen eller på 
båden. Så har du også mulighed for at se dine kanaler i sommerlandet. Udover 
kortet skal du bruge en antenne og Boxer-udstyr til dit kort. 

KONTAKT OS
Telefon: 7033 3043
Hjemmeside: boxertv.dk

ÅBNINGSTIDER 
KUNDESERVICE 
Hverdage: 9.00-18.00

ÅBNINGSTIDER 
TEKNISK SUPPORT 
Hverdage: 8.00-20.00
Weekend: 10.00-18.00

TV I FLERE RUM
BOXER EXTRA KORT

KR.399
ENGANGSPRIS

Til dig med flere tv

Køb op til 3 ekstra Boxer-kort

Til soveværelset, sommerhuset
eller campingvognen

FORDELE

For 399 kr. får du et ekstra Boxer-kort, så du også kan se dine tv-kanaler i f.eks. sove- 
værelset eller børneværelset. Du kan købe op til 3 ekstra Boxer-kort, når du vælger en 
af vores tre tv-pakker. Du skal have Boxer-udstyr til hvert kort. Dit tv eller Boxer-udstyr 
skal være med DVB-T2, hvis du vil være sikker på at kunne se alle Boxers kanaler. 
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FÅ 100 % VALGFRIHED
– OG BYG DIN EGEN TV-PAKKE 
Måske du allerede har hørt, at det er muligt at få Boxer på fællesantennen, og at 
du med Boxer får mulighed for at bygge din egen tv-pakke med de tv-kanaler, du 
vil se. Læs mere om, hvordan du vælger kanaler og kommer igang nedenfor.

FÅ 100 % VALGFRIHED ALLE BOXERS TV-KANALER

DU KAN ALTID SE DRS KANALER MED BOXER-UDSTYR
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DET SKAL DU BRUGE 
Foreningen sørger for, at Boxers signal kommer fra antennen 
direkte til dit stik i væggen, og Boxer sender automatisk et Box-
er-kort med dine tv-kana ler til dig. Derudover skal du bruge lidt 
udstyr enten et tv-modul, der let indsættes i tv’et, eller en boks. 
Hvilket udstyr, du skal bruge, afhænger af dit tv, men de fleste 
kan nøjes med et tv-modul.

DU VÆLGER SELV 
Du bestemmer selv hvilke og hvor mange tv-kanaler, du vil ha’. 
Du kan nøjes med én kanal eller det antal kanaler, som pas ser 
dig bedst. Husk, du altid har adgang til DRs kanaler med Boxer- 
udstyr. Derudover følger Boxer Play med, så kan du se dine 
kanaler på mobil, tablet, computer eller via Chromecast.

VI HJÆLPER DIG I GANG 
Ring til os på 7033 3043 og fortæl, hvilke kanaler du vil ha’. Så 
hjælper vi dig med at bestille det udstyr, du har brug for. Vi 
sender det til dig, og så er du klar til at se tv, når dit nuværende 
signal forsvinder.

BETAL PR. KANAL
BOXER FLEX

Mindstepris inkl. oprettelse 199 kr. op til 397 kr. (2 mdr.). Løbende abonnement.

KR./MD.
+ PRIS PR. KANAL

vil se få kanaler
vil ha’ 100 % frit kanalvalg
vil betale pr. kanal

ALTID INKL. BOXER PLAY

HVIS DU...

70

BOXER PLAY FÅR DU MED!
Når du køber en af de tre tv-pakker, får du Boxer Play med. 
Så kan du se tv på alle skærme: Mobil, tablet, computer eller 
via Chromecast - overalt i Danmark. Forudsætter internet-
forbindelse på min. 4 Mbit/s download.

DU FÅR 8 NABOLANDSKANALER MED BOXER PLAY

Mindstepriserne forudsætter tilmelding til automatisk kortbetaling på boxertv.dk. Ellers betales 9,75 
kr. via Betalingsservice eller 35 kr. pr. tilsendt faktura månedligt. Abonnementet kan opsiges med en 
måneds varsel til udgangen af en måned.

FÅ 8 VALGFRI KANALER

Mindstepris op til 718 kr. (2 mdr.). Løbende abonnement.

BOXER FLEX8

KR./MD.359
vil vælge selv
vil ha’ 100 % frit kanalvalg
vil ha’ fast pris uanset kanalvalg

ALTID INKL. BOXER PLAY

HVIS DU...

FÅ ALLE VORES KANALER
BOXER MAX

Mindstepris op til 998 kr. (2 mdr.). Løbende abonnement.

KR./MD.499
vil ha’ mange kanaler
vil se masser af tv til en god pris
vil ha’ tv for hele familien

ALTID INKL. BOXER PLAY

HVIS DU...

Herunder kan du se kanalpriserne med Boxer Flex. Med Boxer Flex8 vælger du 
8 kanaler til en fast pris uanset kanalvalg. Dit tv eller Boxer-udstyr skal være med 
DVB-T2, hvis du vil være sikker på at kunne se alle Boxers kanaler.


