
Ny tv-udbyder i din ejendom og 100 % frit valg blandt alle Boxers tv-kanaler 
 
Måske har du allerede hørt rygter om, at du lige straks kan få Boxer i dit tv. Generalforsamlingen har nemlig 
valgt at din forening skifter til Boxer, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. I dette brev kan du læse, hvad 
det kommer til at betyde for dig. 
 
Det sværeste bliver at vælge 
Du skal faktisk snart vælge, hvilke tv-kanaler du gerne vil have, og så kan du se det hele i dit tv fra den 2. 
januar 2018. Der er meget at vælge i mellem og 100 % valgfrihed mellem alle Boxers tv-kanaler, så vi 
anbefaler, at du bestiller hurtigst muligt. 
 
Ring til AV Vision på 5048 0068 i dag, så du ikke mister dine tv-kanaler den 2. januar, når signalet fra din 
nuværende udbyder forsvinder. Vi planlægger det – så du ikke behøver tænke mere på det. 
 
Vil du bare gerne have en enkelt? 
Du kan sagtens nøjes med en enkelt ekstra tv-kanal – udover DRs kanaler som du altid kan se. 
Kanalpriserne ligger på 29, 39 eller 49 kr./md. TV3+ koster som den eneste 99 kr./md. Du finder alle tv-
kanalerne og priserne i folderen, som er blevet omdelt sammen med dette brev. 
 
Du har allerede et stik med signal i væggen 
Du skal slet ikke tænke på antenneinstallationen. Din ejendom får nemlig Boxers signal. Boxer-kanalerne 
kommer derfor automatisk fra dit stik i væggen den 2. januar. Du får et Boxer-kort der låser dine 
betalingskanaler op. For at sætte kortet i dit tv, skal du bestille et modul eller en boks, afhængigt af hvor 
gammelt dit tv er. Hvis du er i tvivl om teknikken, så ring endelig til os. Vi hjælper dig gerne med at besvare 
alle dine spørgsmål.  
 
Du skal gøre to ting 
1. Vælg dine tv-kanaler i folderen 
2. Ring til AV Vision på 5048 0068 inden 1. december 2017, så du kan nå at få dine tv-kanaler inden 2. 
januar 
 
Hvis dit tv er yngre end 5 år og du bare vil nøjes med DR-kanalerne, kan du højst sandsynligt gøre det uden 
yderligere udstyr, men undersøg det hos din tv-forhandler. 
 
Speciel rabat til Røjlevangens Grundejerforening 
Se omdelt materiale. 
 
Du får også Boxer Play med i prisen 
Vi giver dig også Boxer Play med i dit Boxer abonnement, så du kan se alle dine valgte tv-kanaler, hvor du 
vil – og på den skærm der passer dig bedst. Computer, tablet eller smartphone, på farten eller derhjemme – 
overalt i Danmark. 
 
Med venlig hilsen 
 
Boxer 

 

 


