Antenneforhold og programpakker til B42s beboere.
Her er en kort oversigt over aftaler med DOA og andre praktiske ting:
Hvem ser tv fra hvem i boligforeningens afdelinger?
Beboere i B42 modtager antennesignal fra flere forskellige udbydere. Her er en kort oversigt:
 Beboere i Broager og Guderup modtager programmer via Stofa i deres antenneforening /
antenneanlæg og modtager oplysninger og opkrævninger direkte fra Stofa. Der tilbydes 3
programpakker.
 Beboere i Langesø modtager programmer fra YouSee i deres antenneforening / antenneanlæg. B42
opkræver programpakkerne via huslejeopkrævning og formidler pakkeskift eller andre services for
beboerne. Der tilbydes 3 programpakker.
 Beboerne i Egernsund, Dybbøl og Sønderborg by modtager signal via DOA, der tilbydes 2
programpakker.
B42 Antenneforening:
 B42's afdelinger / beboere, der modtager signal fra DOA er via B42's Antenneforening og en 5mands bestyrelse, repræsenteret i DOA.
Hvem er DOA?
 DOA står for Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg Kommune.
 DOA er en paraplyorganisation, stiftet i 1988, for pt. 11 antenneforeninger i Sønderborg Kommune.
 DOA har lavet en programaftale med Stofa om levering af programmer til antenneforeningens
medlemmer og andre serviceydelser, herunder muligheden for bredbånd og telefoni.
Hvad kan vi modtage fra DOA?
 DOA tilbyder 2 programpakker, som dækker de fleste populære programmer.
 DOA tilbyder også "Frit valg" hvor det er muligt at tilkøbe programmerne enkeltvis.
 DOA tilbyde også ” Bland Selv”, hvor det er muligt at tilkøbe, 8, 16 eller 32 kanaler, som et
supplement til pakke 1.
Opkrævninger:
 Alle beboere i B42 som modtager signal fra DOA, bliver opkrævet via DOA. Husk evt. at melde
betalingerne til PBS.
Programpriserne for dem der modtager signal via DOA i 2019:
 Pakke 1
140 kr. mdl. / 1.680 kr. årlig.
 Pakke 2
525 kr. mdl. / 6.300 kr. årlig. (Inkl. Pakke 1, pakke 2 kan ikke købes særskilt)
 Der kan evt. forekomme reguleringer af indhold og priser i løbet af året.
Administration og service:
 Udgifter til administration og service opkræves via den enkelte afdelings budget i januar måned og
andrager for 2019 kr. 310,00 kr. pr. husstand.
 Dette gælder også for de beboere der har frameldt at modtage tv-pakker fra DOA, jf. gældende
lovgivning.
 Ønsker beboeren ændringer eller tilkøb af programpakker, "FritValg" og ”BlandSelv”, samt
bredbånd, skal dette ske skriftlig eller ved personlig henvendelse, til DOAs kundeservice.
Alle praktiske og aktuelle informationer, kan ses og følges via DOAs hjemmeside: www.doa.dk, herunder
kontaktoplysninger om DOAs Kundeservice og overstående informationer.
Der tages forbehold for ændrede priser og aftaler, samt trykfejl.
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