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28/11 2022 

Nye TV-pakker og streaming til attraktive priser  
 
2023 byder på store ændringer af vores TV-tilbud, hvor du pr. 1. januar 2023 får et valg mellem 
nye TV-pakker fra Parknet og en hel ny mulighed for TV- pakker og streaming fra Allente.    
 
Parknets nuværende TV-pakker ændres markant, idet der kommer forbedret TV2 indhold i alle 
pakker, samtidig med at TV3-kanalerne fjernes.  TV2-kanalerne er nogle af de mest populære i 
Danmark, og ændringen betyder, at vi kan begrænse de ellers voldsomme prisstigninger på den 
lille pakke, samt sænke priserne på mellem og store pakke. 
 
Vi er opmærksomme på, at nogle af vores brugere er glade for TV3-kanalerne, og har derfor 
indgået en aftale med Allente, som kan tilbyde os en moderne TV streaming-løsning med alle de 
populære TV-kanaler, herunder TV3-kanalerne samt Viaplay til fornuftige priser. 
 
Vi er glade for at kunne tilbyde dig denne spændende nye TV-tjeneste, som Parknets 
medlemmer i overvældende antal stemte på ved vores ekstraordinære generalforsamling i 
november. 
 
Nedenunder kan du læse nærmere om ændringerne, og hvordan du skal forholde dig, hvis du 
ønsker at ændre din TV-pakke.  
  
Indhold og priser på Parknets TV-pakker ændres således: 

▪ Ny lille pakke pris: 164 kr./md.  
(Pris i 2022: 136 kr./md.) 
TV3 udgår og TV2 News er ny kanal i lille pakke. TV2 News er en af Danmarks mest 
populære kanaler samt en af Parknets mest populære tilvalgskanaler.  

▪ Ny mellempakke pris: 286 kr./md. 
(Pris i 2022: 339 kr./md.) 
TV3, TV3+, TV3 Puls og TV3 Max udgår af mellempakken, men TV2 Sport bliver ny kanal i 
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denne pakke. TV2 Sport er en populær sportskanal, og pakken får et væsentligt prisfald 
på 53 kr./md., hvorimod uændret indhold ville have betydet en væsentlig prisstigning. 

▪ Ny stor pakke pris: 440 kr./md. 
(Pris i 2022: 580 kr./md.) 
TV3, TV3+, TV3 Puls, TV3 Max TV3 Sport, V Sport Ultra HD, VH1 udgår af stor pakke, 
hvorimod TV2 Sport X er ny kanal i pakken. Grundet indholdsændringen er der et stort 
prisfald på 140 kr./md. på stor pakke. 
 

 

 
 
Du kan altid se de aktuelle TV-priser og kanalindhold på www.parknet.dk.

Priser på Parknets nye TV-pakker i 2023 
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Nye muligheder inkl.  streaming TV fra Allente til reducerede priser  
Parknet har indgået aftale med Allente om TV via streaming til reducerede priser ift. 
normalprisen. Allentes TV-pakker indeholder alle de populære TV-kanaler, inkl. TV3-kanalerne, 
samt Viaplay til fornuftige priser. Som en af de nye muligheder er Stream Basic + sport, som 
består af Stream Basic med Sport som tilvalgspakke. Du kan se pakkeindhold og priser 
herunder: 

 
Allente TV er en streaming-løsning som kræver en internetforbindelse samt en tablet, 
computer, Apple TV, Google TV eller tilsvarende udstyr. Du kan læse mere om løsningen og 
tilmelde dig på Allentes website www.allente.dk/forening  
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Gratis skift til anden Parknet TV-pakke til og med den 18. december 2021 
Ønsker du at ændre din Parknet TV-pakke, kan du gøre det gratis indtil søndag den 18. december 
2022.  
Du kan enten ændre din TV-pakke på mit.parknet.dk, eller kontakte Parknets Brugerservice per 
e-mail eller brev med besked om dit medlemsnummer samt hvilken ny TV-pakke, du ønsker.   
 
Skift til Allente TV-pakke 
Ønsker du at tilmelde dig Allente TV-pakke, skal du tilmelde dig på www.allente.dk/forening, 
hvor du skal vælge Parknet som forening og samtidig opsige din nuværende TV-pakke hos 
Parknet som beskrevet herunder.  Du kan tilmelde dig fra 18. december og perioden indtil 1. 
januar 2023 vil være gratis. Vær opmærksom på Allentes aftalevilkår og bindingsperiode.    
 
Hvis du vil opsige din Parknet TV-pakke 
Ønsker du at opsige din TV-pakke per 1. januar 2023, beder vi dig om at gøre det skriftligt per e-
mail eller brev til Parknets Brugerservice inden onsdag den 18. december 2022.  
 
Har du spørgsmål til ændringerne er du velkommen til at kontakte Brugerservice på 
brugerservice@parknet.dk eller 3690 6000. 
 
Ny selvbetjening 
Med Parknets nye selvbetjening, er det blevet nemmere at foretage ændringer af TV-pakker og 
andre abonnementsændringer. For at benytte selvbetjeningen skal du gå ind på mit.parknet.dk. 
  
Har du ikke tidligere benyttet selvbetjeningen skal du blot trykke på ’Glemt adgangskode’ og 
angive den e-mail som er knyttet til dit abonnement. Så får du tilsendt en engangskode du kan 
logge ind med. Har du ikke en e-mail knyttet til abonnement, eller opstår der andre problemer, 
er du velkommen til at kontakte Parknets Brugerservice på brugerservice@parknet.dk eller 
3690 6000. 
 
Vi håber, at du får glæde af din TV-pakke, og ønsker dig mange gode TV-oplevelser i 2023. 
 
Med venlig hilsen 
Parknet 
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