
Mine heet nu:

Wat gaat er veranderen?

Deze folder bevat zeer belangrijke informatie over uw televisiedienst. 

Lees deze folder aandachtig door.

!Belangrijke

informatie
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De meest opvallende verandering is de 
splitsing van het zenderaanbod: vanaf  
1 augustus 2007 wordt het zenderaanbod 
verdeeld over een Basispakket en het  
Planet Pluspakket. Beide pakketten  
zijn voor u per 1 augustus automatisch 
geactiveerd. Zo houdt u toegang tot het 
de zenders die u gewend bent. U betaalt 
hiervoor slechts € 17,45 in plaats van  
€ 19,95. (Op uw volgende factuur zal 
het vooraf in rekening gebrachte bedrag 
automatisch gecorrigeerd worden.)

Gelijktijdig veranderen ook de televisie-
zenders en radiozenders van voorkeurs-
positie in de EPG (elektronische programma 
gids). De nieuwe indeling vindt u op de 
bijgevoegde zenderkaart.

Onder de nieuwe rubriek ‘Planet’ in het 
hoofdmenu van Interactieve TV vindt u vanaf 
1 augustus een zeer ruime en gevarieerde 
selectie van tv-series en programma’s die 
u kunt bekijken wanneer u maar wilt.

Een nieuwe naam voor uw inmiddels vertrouwde manier van televisie kijken.  
Maar er verandert meer: Interactieve TV biedt een uitgebreider zenderaanbod,  
verdeeld over diverse pakketten, tegen een lagere prijs. De Video On Demand  
diensten en het filmaanbod zijn aanzienlijk uitgebreid. En, er is een verbeterde  
software versie voor uw ontvanger beschikbaar.  In deze folder leest u precies  
wat er gaat veranderen en wat u kunt doen om uw tv-dienst aan uw persoonlijke  
wensen aan te passen.

Welkom bij 

Software update
Bovendien is er een nieuwe software  
versie beschikbaar die de stabiliteit van  
uw tv-ontvanger sterk verbetert. 
Dit betekent dat de kans dat uw 
tv-ontvanger uitvalt of vastloopt tot 
een minimum wordt beperkt. Ook zal 
het wisselen van kanalen (zappen) 
sneller gaan.

Let op: bij het installeren van de nieuwe 
software zal de harde schijf in de ontvanger 
worden geformatteerd. Het gevolg van het 
formatteren is dat de door u opgenomen 
programma’s gewist worden. 

U kunt tot 1 november zelf  
bepalen wanneer u de nieuwe  
software installeert zodat u nog  
ruim de tijd heeft om uw opgenomen 
programma’s te bekijken. 
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Deze folder is met uiterste zorg samengesteld. De informatie is echter onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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Planet Pluspakket

De meest actuele uitzending van het NOS Journaal, 
aangevuld met weersinformatie en de headlines van 
NOS Teletekst.

Volg de debatten in de Tweede Kamer en het 
politieke nieuws van de verschillende publieke 
omroepen.

Planet Voetbal: Planet Voetbal is een samenstelling 
van Ajax TV, Feyenoord TV, PSV TV en andere 
voetbalgerelateerde content. De afzonderlijke 
zenders komen per 1 augustus te vervallen.

Basispakket

Let op: 

Om de overgang voor u zo soepel mogelijk te laten verlopen is het 
Planet Pluspakket per 1 augustus 2007 automatisch geactiveerd. 
Zo houdt u toegang tot de televisiezenders die u gewend bent voor slechts 
€ 17,45 per maand. (een besparing van € 2,50 op uw abonnementskosten)

* Besluit u het Planet Pluspakket na  september te beëindigen dan geldt een opzegtermijn van een maand.
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Interactieve TV wordt standaard geleverd met een abonnement 
op het Basispakket. Vanaf 1 augustus 2007 ontvangt u met het 
Basispakket circa 50 televisiezenders en 75 radiozenders.

Voor het vernieuwde Basispakket met minder tv-zenders, maar wel toegang tot 
Programma Gemist, FilmDirect en Planet Video on Demand betaalt u geen € 19,95, 
maar slechts € 9,95 per maand.

Nieuw in het Basispakket: 
Naast voor u inmiddels bekende zenders zijn er 
3 nieuwe zenders aan dit pakket toegevoegd:

Nieuw in het Planet Pluspakket: 
Naast de zenders die u inmiddels kent, vindt u in 
het Planet Pluspakket een aantal nieuwe zenders: 

De (thema)zenders op het gebied van sport, nieuws, muziek, fi lm, erotiek, lifestyle 
en amusement zijn per 1 augustus 2007 ondergebracht in het Planet Pluspakket. 

Deze zenders kon u tot 1 augustus 2007 zonder meerkosten ontvangen. 
Vanaf 1 augustus betaalt u het actietarief van € 7,50.

Zo zet u het Planet Pluspakket uit:
• Ga in hoofdmenu via Mijn Info, Mijn Instellingen naar Mijn Pakketten
• Voer de PIN-code in
• U krijgt een overzicht van de beschikbare pakketten
• Klik op uitzetten, geef Akkoord in het volgende scherm
• In het volgende scherm krijg je te zien per wanneer het abonnement wordt beëindigd.**

Zie voor overige zenders het zenderoverzicht

Een greep uit de zenders in het 
Basispakket:

!
** Indien u uw abonnement voor -- uitzet, wordt het abonnement per direct 
beëindigd (en geldt dus niet de datum die in beeld verschijnt).

Baby TV’s biedt overdag programma’s met
muziek, kleuren, natuur en educatieve 

concepten. ‘s Nachts is er muziek met langzaam 
bewegende beelden om een kalmerende en veilige 
sfeer in huis te creëren.

Klassiekers van de Nederlandse televisie 
verzameld op één kanaal.

101 is het digitale 24-uurs jongerenkanaal 
van BNN en de Publieke Omroep. Gemaakt 
voor en door jonge mensen.

Met E! Entertainment bent u helemaal op de 
hoogte van het laatste nieuws uit Hollywood. 

De sterren, de fi lms, de parties en de laatste 
nieuwtjes en roddels.

€ ,
per maand

Een greep uit de zenders in het 
Planet Pluspakket:

Zie voor overige zenders het zenderoverzicht

€ ,
per maand



Voetbalpakket

Als abonnee van Interactieve TV kunt u 
LIVE wedstrijden uit de Eredivisie zien! 
Het Voetbalpakket geeft u toegang tot vier 
Tele2 voetbalkanalen. Iedere week krijgt u via deze 
4 kanalen keuze uit verschillende LIVE wedstrijden. 
Het voetbalpakket kost slechts € 9,95 per maand. 

Premium 2

XMO TV, is het eerste tv-kanaal in 
Nederland dat speciaal op gay-mannen 
is gericht.  Met 24 uur per dag fi lms van labels 
als Mansize, Maximus en Private Man.  In het 
najaar wordt XMO TV uitgebreid met OUT TV; 
een lifestyle-zender voor en door gays. 
Een abonnement XMO TV kost u slechts € 9,95 
per maand. Bovendien krijgt u een jaarabonnement 
op het lifestylemagazine Winq cadeau.

Premiumdiensten

De Premiumdiensten van Interactieve TV zijn heel specifi ek gericht op een 
bepaalde doelgroep. Eerder dit jaar werd het Voetbalpakket al geïntroduceerd. 

Per 1 augustus komt er een pakket speciaal voor gay-mannen beschikbaar.
De komende maanden zal het aantal Premiumdiensten verder worden uitgebreid. 
Abonneren op een van de premiumpakketten is heel eenvoudig via de afstandsbediening 
van Interactieve TV. 

Planet Sport 

Bekijk de mooiste programma’s van o.a. 
Ajax TV, Feyenoord TV en PSV TV.

Planet TVseries

Bekijk hier je favoriete TV Series. Hier staat 
een ruime selectie van Nederlandse TV Series. 

Planet Misdaad

Onder Planet Misdaad is een ruime selectie aan 
Europese misdaadseries, detectives en crimi’s.

Planet Extra

Onder Planet Extra is een selectie aan Retro-
favorieten, Specials (unieke eerste afl everingen) 
en ook het Lounge (TV Behang) beschikbaar.

Vernieuwd Menu

Filmdirect

De fi lmcatalogus van Filmdirect is fl ink uitgebreid 
met nieuwe titels. U hebt nu keuze uit meer dan 
350 fi lms. 

Nog de hele maand augustus huurt u alle titels 
van € 2,99 nu voor slechts € 0,99.

Verwacht:

In de loop van het jaar kunt u nog meer uitbreidingen 
tegemoet zien. Blijf op de hoogte via de nieuws-
brief: u kunt zich hiervoor aanmelden via de nieuwe 
site: www.kpn.tv
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Premiumdiensten activeren

• Ga in het hoofdmenu via 
Mijn Info en Mijn Instellingen 
naar Mijn pakketten

• Voer uw PIN-code in
• Op het scherm verschijnt een 

overzicht van de beschikbare 
Premiumpakketten

• Selecteer het gewenste pakket
• Klik op Activeren en in het volgende 

scherm op Akkoord
• Het abonnement is binnen enkele 

minuten geactiveerd en u kunt dus 
direct kijken

NB: voor nieuw af te sluiten diensten geldt een
jaarabonnement. Had u voor  augustus al het
voetbalpakket: dan blijft de opzegtermijn van 
een maand van kracht.

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw uiterlijk. Het hoofdmenu is aangepast. 
Belangrijkste wijziging is dat Club TV is vervangen door Planet. 

Planet is het mediamerk van KPN waaronder Video on Demand zal worden aangeboden. 
Onder Planet vindt u een ruime selectie van TV series en losse programma’s die u 
kunt bekijken wanneer u maar wilt. Deze nieuwe dienst werkt net zo eenvoudig als 
het bestellen van een fi lm via FilmDirect.

* In het najaar komen meer categorieën beschikbaar

Let op: het vernieuwde hoofdmenu 
is pas zichtbaar na installatie van de 
software update (zie volgende pagina). 
Zonder deze update behoudt u de ‘oude’ 
vormgeving. Club TV is na 1 augustus niet 
meer toegankelijk. FilmDirect is zonder 
software update beperkt beschikbaar.

Als abonnee van Interactieve TV kunt u 
LIVE wedstrijden uit de Eredivisie zien! 
Het Voetbalpakket geeft u toegang tot vier 

€ ,

Nederland dat speciaal op gay-mannen 
is gericht.  Met 24 uur per dag fi lms van labels 

€ ,



Om optimaal gebruik te maken van de 
nieuwe en vernieuwde diensten van 
Interactieve TV is het noodzakelijk om de 
nieuwe softwareversie op uw ontvanger 
te installeren. 

Deze nieuwe systeemsoftware maakt 
uw tv-ontvanger sneller en stabieler in 
het gebruik. Dit betekent dat de kans dat 
uw tv-ontvanger uitvalt of vastloopt 
tot een minimum wordt beperkt. 
Ook het wisselen van kanaal (zappen) 
gaat veel sneller. 

Met de installatie van de nieuwe software 
wordt uw harde schijf opnieuw geformat-
teerd en van nieuwe systeemsoftware 
voorzien.

Dit betekent dat tijdens de installatie van 
de nieuwe software alle programma’s op 
uw harde schijf worden gewist. Helaas is 
er geen andere mogelijkheid om uw 
ontvanger stabieler en sneller te maken.

Kies zelf het moment van updaten
Om u tijd te geven om de opgenomen 
programma’s te bekijken kunt u het 
moment waarop u de ontvanger update 
zelf kiezen. U kunt tussen 1 augustus en 
31 oktober zelf het moment van updaten 
bepalen. 

Zolang u de ontvanger niet van nieuwe 
software voorziet, kunt u wel zender-
pakketten activeren, maar heeft u geen 
of beperkte toegang tot de (ver)nieuwe 
diensten. Indien u niet handmatig de 
nieuwe software installeert, wordt uw 
ontvanger op 1 november automatisch van 
nieuwe software voorzien en worden alle 
opgenomen programma’s gewist.

Er is helaas geen standaard procedure 
om de door u bewaarde programma’s 
te bewaren. Meer informatie over deze 
noodzakelijke update en het bewaren van 
programma’s kunt u vinden op de speciale 
internetsite: www.kpn.com/updatetuner

Software update Hoe werkt het?

Het updaten van de ontvanger is eenvoudig. Het is wel van belang dat u het 
zorgvuldig doet. Volg de stappen zoals hieronder beschreven. Houdt u er rekening 
mee dat het vernieuwen van de software enkele minuten kan duren. Het is zeer 
belangrijk dat u de tv-ontvanger niet uitschakelt tijdens de installatie!
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Voordelen nieuwe software:

• TV-ontvanger is stabieler 

• Zappen gaat sneller

• Nieuwe fi lms en categorieën 
beschikbaar in Filmdirect

• Nieuwe uitgebreide Video on 
Demand diensten onder Planet

1  Zet uw tv aan.

2  Zet de tv-ontvanger aan met 
behulp van de aan/uitschakelaar op 
de achterkant van de tv-ontvanger. 
Op uw tv-scherm verschijnt een 
voortgangsbalk met opstartstippen.

3 Druk tijdens dit opstartvenster 
direct op de MENU-toets van de
afstandsbediening. Het confi guratie-
scherm verschijnt in beeld. Zolang u 
zich in dit scherm bevindt, 
zal het controlelampje op het display 
van de tv-ontvanger afwisselend 
groen en rood zijn.

4  Druk op de rode knop van de 
afstandsbediening. Er verschijnt een 
pop-up-venster waarin u het ophalen 
van de software kunt activeren. OK is 
standaard geselecteerd. Druk op OK 
om de software te vernieuwen. 
De tv-ontvanger start opnieuw op 
en laadt de nieuwste software. 

5  Zodra dit klaar is, start de tv-ontvanger 
opnieuw en kunt u gebruik maken van 
alle diensten van Interactieve TV.

De vijf stappen:

Op 1 november wordt deze 
software automatisch op uw 
tuner geïnstalleerd; u hebt dan 
direct de beschikking over de 
nieuwe software.

Let op: met het updaten van 
de software wordt uw harde 
schijf gewist! Alle opgenomen 
programma’s worden gewist.
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De meest gestelde vragen

Waarom zijn er zenders verdwenen? 
Uit onderzoek onder klanten en kijkonderzoek bleek dat de zenders TVe, Rai Uno en Mezzo 
geen grote voorkeur hadden. Hiervoor zijn er nieuwe zenders aan het zenderaanbod toegevoegd. 
 
Ik heb voor de maand augustus vooruit betaald, heb ik niet teveel betaald? 
De prijzen worden per 1 augustus aangepast. Wat u teveel betaald heeft, wordt op de 
volgende factuur in mindering gebracht. U hoeft zelf niets te doen.  
 
Wat als ik alleen de zenders uit het Basispakket wil ontvangen? 
In deze folder staat hoe u heel eenvoudig het Planet Pluspakket kunt uitzetten. U kunt 
het Planet Pluspakket natuurlijk op ieder tijdstip weer activeren. Bij het opnieuw activeren 
geldt een jaarcontract.   

Hoe lang is de abonnementstermijn voor het Planet Pluspakket en de Premiumdiensten?
Voor beide diensten geldt een abonnementstermijn van een jaar. Voor klanten die voor 
1 augustus 2007 een abonnement hadden op Mine is de opzegtermijn voor het 
Planet Pluspakket en het Voetbalpakket één kalendermaand. Bij het activeren van 
nieuwe diensten geldt wel een jaarcontract.   

Wat gebeurt er als ik op 31 oktober de software update nog niet heb uitgevoerd? 
Op 1 november wordt de software automatisch op uw tuner geïnstalleerd en hebt direct 
de beschikking over de nieuwe software. Hierbij wordt uw harde schijf gewist.  

Wat als de stroom wordt onderbroken tijdens de opstartprocedure ? 
Probeer de procedure opnieuw. Krijgt u een foutmelding? Neemt dan contact op met de helpdesk 
(0900-0244).  

Wat gebeurt er als ik deze rode-knop-procedure voor de tweede keer ga 
uitvoeren, direct nadat ik dit de eerste keer heb gedaan ? 
Niets. Aangezien u de nieuwste versie reeds geïnstalleerd hebt, zal er dus niets 
geïnstalleerd worden.  

Ik heb de rode-knop-procedure uitgevoerd; worden mijn opnames nu per 
1 november opnieuw gewist ? 
Nee, uw opnames worden slechts eenmaal gewist.  

Zijn er mogelijkheden om programma’s die op mijn harde schijf staan 
te behouden? 
In sommige gevallen is het mogelijk om programma’s die op de harde schijf van uw tuner 
staan op een Hard Disk Recorder over te zetten. Voor instructies: www.kpn.com/updatetuner
Meer informatie vindt u op de nieuwe site: www.kpn.tv

Digitaal tv-kijken 
op meerdere televisies?

Op dit moment kunt u Interactieve TV 
aansluiten op één televisie. Heeft u 
meerdere tv’s in huis, dan kunt u op 
de andere tv’s draadloos digitaal 
tv kijken via Digitenne van KPN. 
Nu voor klanten van Interactieve TV: 
zonder extra abonnementskosten!*

Met Digitenne ontvangt u de 
23 populairste tv-zenders en 19 radio-
zenders via de ether. U heeft geen 
kabels nodig, alleen een stopcontact. 

U bestelt het startpakket van Digitenne 
en betaalt alleen de huur van de digitale 
ontvanger. De huur bedraagt € 3,- per 
maand per ontvanger. 

Nadat de digitale ontvanger thuis is 
bezorgd, geniet u binnen 10 minuten 
van Digitenne van KPN. 

Met het gratis abonnement op Digitenne 
van KPN kunnen maximaal drie tv’s worden 
aangesloten. Per tv is wel een Digitenne-
ontvanger vereist à € 3,- huur per maand.

* De reguliere abonnementskosten van € , per 
maand worden niet in rekening gebracht. 

Let op: bestellen kan alleen via 
www.kpn.com/extratv.

Hier leest u ook de aanvullende 
informatie en voorwaarden.

Digitenne is helaas nog niet in 
heel Nederland beschikbaar. 
In de loop van 2007 wordt het 
ontvangstgebied uitgebreid.

Aan de hand van de postcodecheck 
op de site ziet u of u gebruik kunt 
maken van dit actie-aanbod.



Plaspauze bij Harry

Interactieve TV

Ontdek de vrijheid van interactieve tv van kpn. 
Bekijk de demo op www.kpn.tv

Live tv stilzetten wanneer jij wilt.


