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 Albertslund, 4. juni 2008 

 
En samlet pakke med TV, internet 
og telefoni til uhørt lav pris 
 
ISHØJ: 216,- kroner om måneden. Mere behøver det ikke at koste 
for både digital-TV, internet og telefoni. Ishøj Fællesantenne har 
givet A+ Arrownet mulighed for at levere billig IPTV (digital-TV) 
på Ishøj Fællesantenne. A+ Arrownet leverer i dag billig Internet 
og IP-telefoni til kommunens borgere, og A+ Arrownet sprang til, 
da YouSee ensidigt opsagde deres Selector løsning med virkning 
fra den 31. marts i år. 
 
”Mange af Danmarks husstande betaler i dag alt for meget ved at have 
deres tv, internet og telefoni spredt hos flere forskellige leverandører. Det 
kan slet ikke betale sig, fordi teknologien bruges bedst, når det er samlet. 
Nu har vi udviklet en basispakke, som man selvfølgelig kan udvide, så 
man både får højere hastighed på internettet og endnu flere spændende 
tv-kanaler. Det tilbud konkurrerer med alt, hvad folk hidtil har kunnet få”, 
siger administrerende direktør Henrik Lind fra A+ Arrownet. 
 
Ole Bjørstorp, Borgmester i Ishøj, glæder sig over, at Ishøj Kommune 
igen kan være i front med ny teknologi og billige løsninger til kommunens 
borgere: ”Vi er glade for, at vores samarbejdspartner igennem de sidste 
syv år, A+ Arrownet, har valgt at lancere deres nyeste IPTV teknologi 
netop i Ishøj, så vore borgere kan nyde godt at dette, udover vores 
normale TV-udbud på 42 TV-kanaler, der i forvejen er meget 
konkurrencedygtigt”. 
 
A+ Arrownet er klar med IPTV-tilbuddet allerede nu, men det gælder 
altså kun, hvis man er abonnent på Ishøj Fællesantenne. 
 
”Via vores søsterselskab, FastTV leverer vi forskellige programpakker i 
digital kvalitet – en bred palette fra en basis pakke - til en fuld IPTV kanal 
pakke, og desuden flere etniske- og livsstils- pakker. Herudover tilbyder 
vi ”video-on-demand” (lej film fra din sofa), så man kan leje film i 24 
timer fra bare 19,- kroner. Der leveres også en elektronisk programguide, 
der kommer automatisk til rådighed via den A+ Plusboks, der leverer det 
digitale IPTV signal. Senere kommer også HD tv-kanaler. Faktisk er det et 
utrolig avanceret tilbud, der starter ved meget små penge. Og så kan det 
betjenes uden ”den store ledvogter-eksamen” , siger Henrik Lind fra A+ 
Arrownet. 
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Når tilbuddet er så attraktivt rent prismæssigt, er det fordi A+ Arrownet 
bruger IPTV teknologi og anvender en del af den eksisterende 
infrastruktur på kabel-TV nettet i Ishøj. Det kræver meget begrænsede 
midler. Da Ishøj Kommune ikke opkræver leje for brug af nettet, kan  A+ 
Arrownet tillige sende den besparelse videre til kunderne, som dermed får 
det billigste tilbud med fantastisk meget indhold og service. 
 
Flere oplysninger om IPTV tilbuddet i Ishøj kan findes på www.aplus.dk.  
I løbet af sommeren vil A+ Arrownet og FastTV tilbyde andre 
antenneforeninger i Danmark en tilsvarende løsning. 
 
Om A+ Koncernen: A+ Koncernen driver detail- og engrossalg af data- 
og telekommunikation. Det primære fokus er leverance af bredbånd, 
telefoni og TV-signal til antenne- og boligforeninger. Koncernen er 
Danmarks tredje største leverandør af bredbånd til husstande, der er 
tilsluttet et kabeltv-net. A+ koncernen købte knapt halvdelen af TV-
selskabet, FastTV, i 2006, og senest har A+ købt servicevirksomheden 
FasCom og dermed styrket sin position yderligere på markedet. 
 
Ishøj Fællesantenne og A+ Arrownet har leveret Internet til abonnenterne 
på Ishøj Fællesantenne siden februar 2001, og IP-telefoni siden 
sommeren  2004. 
 
For yderligere information kontakt marketingchef Peter Tullin på telefon 
69 12 12 04. 


