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Boxer TV A/S’s henvendelse om ændring af priser 

 

Sammendrag 
Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved brev af henholdsvis 6. oktober 2017 og 6. 

november 2017 oplyst, at Boxer pr. 1. januar 2018 planlægger at hæve priserne på en 
række produkter.  

 
Radio- og tv-nævnet tager den planlagte prisændring på 20 kr. pr. måned for visse af de 

udbudte produkter dog 17 kr. pr. måned på Boxer Flex8 til efterretning, hvorefter den 

gennemsnitlige pris pr. kanal ændrer sig fra kr. 19,75 til kr. 18,95 pr. 1. januar 2018. 

 

Samtidig noterer Radio- og tv-nævnet sig, at abonnementsprisen på Boxer Flex ændres fra 

kr. 70,00 til kr. 80,00 pr. måned.   
 

Sagens oplysninger 

Boxer har ved brev af henholdsvis 6. oktober 2017 og 6. november 2017 oplyst, at Boxer 

pr. 1. januar 2018 planlægger at hæve priserne på en række produkter.  
 

Priserne stiger således med 20 kr. / mdl. og angår følgende produkter: 
 

Boxer MINI Kr. 244,00 

Boxer MIX Kr. 334,00 

Boxer Flex8 Kr. 304,00 

Boxer MAX Kr. 444,00 

Boxer TV 2-pakken Kr. 224,00 

 

Priserne pr. 1/1 2018 er ekskl. kortafgift.  
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Boxer oplyser: 
 

”Den gennemsnitlige pris pr. kanal i Boxers tv-pakker vil herefter udgøre 18,95. Boxer op-

fylder derfor fremdeles prisvilkåret p.t. kr. 19,88. 

 

Det kan samtidig oplyses, at vi samtidig hæver abonnementsprisen på Boxer Flex fra 70 til 

80 kr. pr. måned.  

 

Baggrunden for prisstigningerne er blandt andet stigende content-priser.  

 

Vi anmoder om, at prisstigningerne holdes fortrolige, indtil de er meddelt vore kunder.  

 

Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem SE og Boxer har været betinget af et 

tilsagn om priserne på Flex og Flex8. Boxer har i særskilt henvendelse orienteret Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsen om de påtænkte prisstigninger på disse to produkter.” 

 

Efterfølgende har Boxer i brev af 6. november 2017 oplyst følgende: 

 
”Den 6. oktober d.å. orienterede jeg nævnet om, at Boxer planlægger at hæve priserne på 

en række produkter med 20 kr./mdl. pr. 1. januar 2018.  

 

I forlængelse heraf skal det nu oplyses, at Boxer reducerer den planlagte prisforhøjelse på 

ét af produkterne – Boxer Flex8 – fra 20 kr./mdl. til 17 kr./mdl.  

 

Dette er et resultat af drøftelserne med Konkurrence- og Forbrugerstyrlesen i medfør af 

det pristilsagn, der var en del af Konkurrencerådets godkendelse af SEs køb af Boxer.  

 

KFST har i fredags godkendt de af tilsagnet omfattede prisstigninger (Boxer Flex og Boxer 

Flex8), og Boxer iværksætter nu de nødvendige prisvarslinger.”  

    

Radio- og tv-nævnets kommentarer 

Radio- og tv-nævnet har behandlet henvendelsen på sit møde den 18. december 2017 og 

skal herefter udtale:  

 

Af tilladelsens punkt 13 fremgår det, at Boxer skal udbyde kanaler og programpakker mv. 

af en karakter og et omfang, der svarer til det oplyste i ansøgningen, ligesom den gen-

nemsnitlige pris for kanalerne, der udbydes i programpakker, ikke i tilladelsesperioden må 

overstige den pris, der er oplyst i ansøgningen. Prisen kan dog reguleres på grundlag af 

udviklingen i forbrugerprisindekset. Boxer har i ansøgningen oplyst at ville tilbyde mini-

mum 16 programpakker og en gennemsnitlig pris pr. kanal i programpakkerne på maksi-

malt kr. 17,21. 
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Radio- og tv-nævnet har den 27. august 2013 truffet afgørelse om, at der udstedes et til-

læg til tilladelsen. Af tillægget fremgår det, at kravet i tilladelsens punkt 13 om, at den 

gennemsnitlige pris for kanalerne, der udbydes i programpakker, ikke i tilladelsesperioden 

må overstige den pris, der er oplyst i ansøgningen, udgår. Den 21. november 2013 udsted-

te Radio- og tv-nævnet tillæg til Boxers tilladelse i overensstemmelse hermed.  

 

Det fremgår endvidere af nævnets afgørelse af 27. august 2013, at nævnet vil kunne god-

kende prisstigninger, der baserer sig på markedsudviklingen, samt at Boxer fortsat skal 

indhente nævnets forudgående godkendelse til stigninger af bl.a. den gennemsnitlige pris 

for kanalerne, der ikke baseres på stigninger i forbrugerprisindekset.  

 

Den seneste justering af gennemsnitsprisen pr. kanal fra kr. 19,75 til kr. 19,84 blev taget 

til efterretning af Radio- og tv-nævnet ved nævnets afgørelse af 4. oktober 2016. Det blev 

i den forbindelse bemærket, at set i lyset af den hidtidige udvikling af forbrugerprisindek-

set for 2016, jf. Danmarks Statistik, samt at Boxer ifølge det oplyste generelt har haft sti-

gende omkostninger, ligesom tv-stationernes udgifter til især sportsrettigheder er steget 

mv., blev det vurderet, at prisen lå inden for det maksimum, der tidligere er godkendt af 

Radio- og tv-nævnet som følge af princippet for regulering af den gennemsnitlige pris pr. 

kanal som følge af udviklingen i forbrugerprisindekset og markedsudviklingen.  

 
Ændring af den gennemsnitlige pris pr. kanal i tv-pakkerne 

Med den planlagte prisændring på en række af produkterne gældende fra 1. januar 2018 

vil den gennemsnitlige pris pr. kanal efter det oplyste herefter ændre sig fra kr. 19,84 til 

kr. 18,95.  Set i lyset af den hidtidige udvikling af forbrugerprisindekset for 2017, jf. Dan-

marks Statistik,  at Boxer ifølge det oplyste generelt har stigende omkostninger samt det 

forhold, at der faktisk sker et fald i gennemsnitsprisen pr. kanal i forhold til prisen gælden-

de pr 1. januar 2017, hvilket talte positivt i forbindelse med udbuddet vurderes det, at pri-

sen ligger inden for det maksimum, der tidligere er godkendt af Radio- og tv-nævnet som 

følge af princippet for regulering af den gennemsnitlige pris pr. kanal som følge af udviklin-

gen i forbrugerprisindekset og markedsudviklingen.   

 

Ændringen i abonnementsprisen på Boxer Flex fra kr. 70,00 til kr. 80,00 pr. måned har 

Radio- og tv-nævnet noteret sig ligeledes skal tilskrives stigende indholdsomkostninger.  

 

I øvrigt har Radio- og tv-nævnet noteret sig, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter 

det har godkendt prisstigningerne på Boxer Flex og Boxer Flex8 men med en mindre æn-

dring af prisforhøjelsen på Boxer Flex8 i forlængelse af tilsagnet givet i forbindelse med 

Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem SE a.m.b.a og Boxer.  

 

På den baggrund har Radio- og tv-nævnet truffet følgende: 
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AFGØRELSE 

 

Radio- og tv-nævnet tager den planlagte prisændring på 20 kr. pr. måned for visse af de 

udbudte produkter dog 17 kr. pr. måned på Boxer Flex8 til efterretning, hvorefter den 

gennemsnitlige pris pr. kanal ændrer sig fra kr. 19,75 til kr. 18,95 pr. 1. januar 2018. 

 

Radio- og tv-nævnet noterer sig, at abonnementsprisen på Boxer Flex ændres fra kr. 70,00 

til kr. 80,00 pr. måned.  

 

Denne afgørelse påvirker ikke Boxers pligt til fortsat at overholde bekendtgørelsen og tilla-

delsens øvrige vilkår.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


