
Novomatrix /Boxer løsning 

Novomatrix etablerer en optisk fiber frem til et teknikerskab/hus hvorfra Internetsignalet samt Tv-signalet fra en ny 

fællesantenne vil blive fordelt ud på vores eksisterende antennenet. 

Basispris 

Basisprisen 2060,- DKK/år dækker over en internetadgang med minimum 50/50 Mbit forbindelse samt en TV-

grundpakke som begge distribueres via eksisterende antennenettet.   

TV-grundpakke 

Som udgangspunkt får alle beboere FREE TO AIR kanaler samt TV2. 

FREE TO AIR kanaler omfatter for beboerne i Kildedalen: 

DR1, DR2, DR3, DRK, DR-Ultra, DR Ramasjang, Folketing, SVT1, SVT2, 4HD, Kanal hovedstaden, Lorry, TV 2 øst. 

Yderligere Tv-kanaler igennem Boxer 

Er det ikke nok med ovenstående kanaler, kan du vælge en ”pakke” eller ”Bland selv” løsning igennem Boxer. 
 
Her skal der bruges: 
Et programkort som sættes ind i hvert enkelt TV apparat. 
Første kort er gratis, de næste kort koster DKK 399,- pr stk. og er en engang betaling. 
Man kan max. få 4 kort. 
Et CA modul (som er en kortlæser) som sættes ind i hvert enkelt TV apparat. 
Dette modul koster 396,- pr stk. og er en engang betaling - har du et ældre tv kræver det en boks kr. 300,-/800,-. 

Meget mere information vedr. tilbud på kort eller modul, diverse faste pakker såvel som på fleksible TV-pakker kan 

findes på Boxers hjemmeside:  

https://www.boxertv.dk/Produkter/tv-pakker/   

Med Boxer er der også mulighed for at se tv på mobil, pc og tablet:  
https://www.boxertv.dk/Produkter/tilvalg/boxer-play/ 
 

Det anbefales, at den enkelte beboer som forberedelse skaber sig et overblik over de 

forskellige tilbud inden generalforsamlingen.   

 

Etableringsomkostninger 

Novomatrix tilbud indeholder en finansieringsløsning hvor vi betaler for etableringen igennem foreningskontingent 

over en årrække eller vi kan vælge at betale på en gang – enten fra foreningens opsparede midler eller som en 

engangsomkostning for den enkelte hustand.      

Etableringsomkostningerne vil afhængig af GF beslutning udgøre 2.564,- DKK/husstand (eks. router) eller ca. 3.500,- 

DKK/hustand (inkl. router) 
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