
NU SLUKKER VORES GAMLE 

TV- OG INTERNET-SIGNAL 
 

I perioden fra den 6. til 14. juni bliver der slukket for signalet i de gamle stik.  
Såfremt at du ikke allerede har bestilt en ny tv-pakke og du fortsat vil se tv, skal du enten  
 

• Se tv via internettet (streaming)  

• Købe en tv-pakke fra Parknet (kan købes uden gebyr indtil 16. juni) 
Parknets tlf. nr. er 3690 6000 

• Købe en tv-pakke fra YouSee (kan købes uden gebyr indtil 16. juni) 
YouSee tlf. nr. er 7070 4124 

• Skaffe en stueantenne 
 
Hvis du har internet fra Parknet fortsætter det automatisk på den nye hvide boks. 
 

KAN JEG BEHOLDE DEN GAMLE GRUNDPAKKE? 

Med det nye tv-signal er det ikke længere muligt at få grundpakken fra det gamle Parknet-signal. 
Denne pakke var særligt designet til Bispeparken, men er ikke mulig at få med over på det nye 
signal. Nogle af de specielle kanaler fås dog som tilvalgskanal eller tilvalgspakke hos Parknet eller 
som enkeltkanaler hos YouSee. Information om standardpakkerne om Parknet og YouSees pakker 
er omdelt tidligere. Information om tilvalgspakker fra Parknet er vedlagt og kan findes på 
parknet.dk. 
 
Endelig har du også mulighed for at købe en internet-tv-boks. Den kan du fx købe på 
Nørrebrogade eller på internettet. 
 

SÅDAN INDSTILLER DU DIT KABEL-TV 
Parknet startfrekvens: 143 Mhz  YouSee startfrekvens: 450 Mhz 

Resten er ens: QAM: 64  
  Netværkskode: 100 
  Symbolrate: 6.875  
 
Hvis du har stueantenne, skal du bruge DVB-T i stedet for. 
 
 
 



YOUSEE BLIVER DYRERE EFTER NYTÅR 

Til nytår stiger YouSees tv-pakker med cirka 40 - 55 kr. oveni de normale prisstigninger. 
Det skyldes, at de nuværende priser er kunstigt lave, fordi de er fratrukket Copydan, som Parknet 
har betalt for hele Bispeparken for hele 2017. Fra nytår skal YouSee-kunder betale Copydan 
gennem tv-pakkeprisen, som derfor bliver dyrere. 
 

DU KAN SE DR GRATIS 
Du kan se DR1, DR2, DR3, DR K, DR Ramasjang og DR Ultra gratis på dr.dk eller via en stueantenne, 
som kan købes i en elektronikforretning. 
 

DE 3 ÅR HAR VÆRET EN GOD FORRETNING 

For ca. 3 år siden skiftede vi over til vores specielle tv-system, som Parknet leverede. Det har givet 
gode besparelser til de fleste, da det gav mulighed for selv at vælge tv-pakke i stedet for at være 
tvunget til at betale for YouSees fuldpakke. De fleste har valgt ikke at købe stor eller mellempakke 
fra Parknet og har sparet omkring 11.000 kr. på de godt tre år eller cirka 300 kr./mdr.  
 
Men de gamle kabler fungerede mildt sagt ikke godt alle steder. Der er desuden kommet en lov, 
der kræver frit tv-valg for alle beboere. Derfor har vi på afdelingsmødet valgt de nye kabler og det 
nye system, hvor du frit kan vælge mellem tv-pakker fra Parknet eller YouSee. Eller du kan vælge 
slet ikke at have en tv-pakke og kun se tv via streaming-tjenester eller med en stueantenne. 
 

INTERNET: HUSK AT SLUKKE DET GAMLE MODEM 
Det gamle sorte Parknet-modem er forældet (ligesom en gammel computer). Når du er færdig 
med at bruge det, skal det slukkes og tages ud af stikkontakten og lægges i elektronikaffald i et af 
genbrugshusene. 
 

THE OLD TV- AND INTERNET-

SIGNAL WILL BE TURNED OFF 

 
In the period from June 6th to June 14th, the signal in the old plug will be turned off.  
If you still want to watch TV, you can either:  

• Stream tv on the internet  

• Buy a cable-tv-signal from Parknet (parknet.dk) 

• Buy a cable-tv-signal fra YouSee (yousee.dk) 

• Buy an indoor tv antenna to watch 6 DR channels and local TV for free 

 
If you already have an internet subscription from Parknet it will continue on the new white box.  
The old black box (modem) should be switched off and delivered in the recycle container for 
electronic waste.  
 
Med venlig hilsen  
i samarbejde mellem 
Flemming Dam-Nielsen, projektleder i fsb byg, og Bispeparkens Bestyrelse 


