WEBTV KANALER I TUNE pr. 1. April 2016
Grundpakke
DR1
TV2
DR2
DR3
DR K
Ramasjang
DR Ultra
NRK1
TV 2 Norge
SVT1
Sverige 4
ARD
ZDF
NDR
RTL
France 24
Uptown
Uptown Classic

Mellempakke
Grundpakke +
TV2 Charlie
TV2 Zulu
TV3
TV3 +
kanal 4
kanal 5

I alt 18 web-tv-kanaler

I alt 25 web-tv-kanaler

Familiepakke
Mellempakke +
Grundpakke +
TV2 News
Nickel./ MTV Hits
Nick jr / VH1
Discovery

I alt 29 web-tv kanaler

Sportspakke
Mellempakke +
Grundpakke +
Eurosport 2
Viasat Sport 1
Viasat Sport 2
Canal 9

Fuldpakke
ALLE kanalerne i
Grundpakke +
Mellempakke +
Familiepakke +
Sportspakke

I alt 29 web-tv kanaler

I alt 33 web-tv kanaler
senest revideret 15/4-2016

TV2 indskrænker
TV2 indskrænker, hvordan du kan se web-TV. TV2 kræver nu, at adgangen skal ske via en IP-adresse, som er tildelt
af Tune Kabelnet. Så hvis du går på nettet udenfor hjemmet eller ikke har internet via Tune Kabelnet, så tillader TV2
ikke adgang til Web-TV. Hvis du har en NAS i dit hjemme-netværk, så kan du oprettet VPN-adgang via denne, og på
den måde kan du opretholde den IP-adresse, du har fået tildelt af Tune Kabelnet, uanset hvor du befinder dig i
verden. I forvejen tillader TV2 ikke spoling i web-TV, således at du altid er tvunget til at se et par minutters reklamer
før det enkelte program. Samtlige kommercielle stationer har dette spolingsforbud af samme grund.
TV2 vil dog kun tillade at man ser det på én enhed. Dvs., hvis du ser Badehotellet fra i går på din iPad, så kan du ikke
samtidigt se Station2 på din PC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

FEJLMELDING AF YDELSER LEVERET AF TUNE KABLENET
Såfremt man mener at der er fejl på TV signal eller internetforbindelsen som skyldes Tune Kabelnet er det vigtigt
at man fejlmelder dette til Tune Kabelnet på enten e-mail til
kabelnet@tunenet.dk eller til tlf-svarer på 4613 6343
Det vil sige, at det nytter ikke at gøre det på Facebook, for det har vi ikke ressourcer til at overvåge.

