
 

TV 2 Play med medlems rabat, problemer med visse trådløse routere 

af typen 3925, Frit Valg af TV kanaler.  
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Har du et ønske om at kunne se TV 2s 

kanaler på farten, så har 

antenneforeningen et godt tilbud til dig 

på TV 2 Play. TV 2 Play - hele pakken 

koster normalt 129 kr. pr. måned, men 

antenneforeningen kan sælge den for 

59 kr. pr. måned. Du får der med en 

besparelse på 70 kr. pr.måned. 

For at kunne komme i betragtning, 

kræver TV 2 at du i forvejen køber en 

stor TV pakke hos antenneforeningen 

(fuldpakke/pakke 3). Bestil TV 2 Play 

her. 
 

 

Oplever du problemer med dit wi-fi 

(trådløse internet), 

så kan det skyldes at du har en ældre 

modem af typen cisco 3925, som 

muligvis gar en defekt.. Det er ikke alle 

husstande med denne type modem der 

oplever problemer, men hvis der er en fejl, opleves det ofte at en smartphone eller 

iPhone m.m. ofte falder af det trådløse internet i hjemmet. 

Det kan naturligvis også skyldes andre udfordringer i hjemmet, eksempelvis flere 
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etager, eller såfremt man har den trådløse router stående i den ene ende af huset 

og forsøger at benytte det i den anden ende af huset. 

Det er naturligvis vigtigt for os, under alle omstændigheder at finde ud af den reelle 

årsag til en evt. oplevet fejl eller svigt, og derfor beder vi dig kontakte 

Antenneforeningen, hvis du oplever fejl med dit produkt. 

Vi kan altid rådgive og vejlede dig til en løsning der kan udbedre dit problem, evt. 

udskifte din router. 

 

Frit Valg af TV Kanaler 

I den næste nyhedsbrev der udkommer fra foreningen, kan vi fortælle dig om frit 

valg af tv-kanaler, der kan tilkøbes din tv-pakke. 

 

Vi er nu så langt, at vi blot afventer de sidste godkendelser fra teller, som er den 

organisation der godkender foreninger, der ønsker at benytte kort betalinger via 

Internettet. (dankort, visa og mastercard) 

I forbindelse med det frie valg, vil der skulle benyttes en selvbetjenings 

hjemmeside, og hvor afregningen af de valgte løsninger sker kontant via dit 

betalingskort. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

 

 


