Persbericht
Telenet lanceert Teletenne
Mechelen, 21 juni 2012 – Op maandag 2 juli lanceert Telenet zijn nieuwe televisieproduct,
Teletenne. Met een antenne en een speciale decoder kunnen klanten in Vlaanderen en Brussel
televisie met superieure beeld‐ en geluidskwaliteit kijken, ook waar een kabelaansluiting moeilijk
of niet mogelijk is. Teletenne is dus ideaal voor het buitenverblijf, de slaapkamer of het tuinhuis.
Maar ook voor op kot of woningen die buiten het kabelgebied liggen.

Voorbeeld uit de Teletenne‐interface

In februari 2010 sloot Telenet een akkoord met Norkring België NV voor het gebruik van capaciteit op
hun DTT‐netwerk (digitale terrestriële tv). Hierdoor kan Telenet via de zendmasten van Norkring zijn
klanten in Vlaanderen en Brussel televisie via antenne aanbieden. Met Teletenne lanceert Telenet nu
een commercieel aanbod. Concreet ontvangt de klant voor €11,50/maand 13 zenders in digitale
beeld‐ en geluidskwaliteit: Eén, Canvas, Ketnet/Op12, Vijf TV, VT4, Acht, National Geographic, MTV,
Kanaal Z, Nickelodeon, Njam, Studio 100TV en Ment TV. In de nabije toekomst zal dit aanbod nog
uitgebreid worden. De elektronische programmagids (EPG) kijkt twee dagen vooruit. De klant is niet
gebonden aan een contract.
Bart Bosmans, CEO Norkring België: “De afgelopen 2 jaar hebben Norkring en Telenet nauw
professioneel samengewerkt om vandaag dit nieuwe product aan het grote publiek te kunnen
voorstellen. Wij zijn trots dat we de DTT‐technologie in Vlaanderen en Brussel een innoverende impuls
hebben gegeven en dat we het meest innovatieve netwerk hebben gebouwd. In de nabije toekomst
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zal Norkring het digitale commerciële ethernetwerk nog verder upgraden naar de allerlaatste
uitzendnormen DVB‐T2. Zo wordt België, na UK, één van de eerste landen in Europa die deze
technologie op grote schaal uitrolt met als groot voordeel een enorme verbetering in de ontvangst
van mobiele TV in digitale kwaliteit. Voor Norkring is dit slechts een eerste stap in een continu
innovatieproces.”
Inge Smidts, sr. Vice President Residential Marketing: “Met Teletenne bewijzen we dat Telenet de
klant overal volgt. Vanaf nu kijk je op een eenvoudige manier televisie met digitale beeldkwaliteit in je
buitenverblijf, op je slaapkamer, de camping of het studentenkot. Het aanbod zal de komende
maanden nog aangevuld worden met meerdere zenders. Met Teletenne bieden we een antwoord op
de veranderende trends waarbij de consument gewoon is altijd en overal toegang te hebben tot zijn
favoriete entertainmentdiensten.”
Hoe werkt het precies?
Om digitale televisie te kijken via antenne heeft de klant geen kabel of satelliet nodig. Een Teletenne
smartcard en speciale kit met een kleine binnenhuisantenne en een door Teletenne gecertificeerde
decoder volstaan. Deze zijn vanaf 2 juli te verkrijgen bij een Telenet Center, Telenet Shop,
Belcompany of SmartSpot. De prijs voor deze toolkit is €129. De decoder is niet interactief en bevat
geen harde schijf. Het is bijgevolg niet mogelijk om programma’s op te nemen of te bestellen. De
decoder is aansluitbaar op eender welk televisietoestel met scart‐of HDMI‐uitgang.
Waar werkt het?
Televisie kijken via Teletenne is mogelijk in het zendgebied van Norkring. Dit stemt ongeveer overeen
met het afzetgebied van Telenet, namelijk Vlaanderen en Brussel. Klanten kunnen via de website
www.telenet.be/teletenne nagaan of ze Teletenne kunnen ontvangen op de door hen gewenste
locatie. Het is bovendien mogelijk om de decoder mee te nemen naar het buitenland. Daar kan de
klant dan alle “free to air” zenders (radio‐ of televisiezenders die zonder versleuteling uitgezonden
worden en daardoor gratis te ontvangen zijn) bekijken.

Meer info op www.telenet.be/teletenne

Voor meer persinformatie, contacteer:
Stefan Coenjaerts, woordvoerder Telenet,
T: 015 33 55 44
E: stefan.coenjaerts@staff.telenet.be

Over Telenet
Telenet is een toonaangevende provider van media‐ en telecommunicatiediensten. Het bedrijf spitst zich toe op het aanbieden van
kabeltelevisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan hoofdzakelijk residentiële klanten in Vlaanderen en
Brussel. Telenet levert bovendien diensten aan bedrijven in België en Luxemburg. Telenet is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker
symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be
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