Ny avtale med GET
på Bredbånd

Informasjon fra styret

HEI ALLE SAMMEN!!
Som dere alle vet, ble det på siste sameiermøtet besluttet at styret skulle forhandle frem en
kollektiv avtale med GET for leveranse av bredbånd til vårt sameie.
Avtalen er nå godkjent av styret. Styret valgte å gå for Kollektiv 10, som betyr en grunnpris
på kr. 159.-pr. mnd., som blir lagt inn i felleskostnadene. Følgende oppgraderingspriser er
tilgjengelig for de som ønsker høyere hastighet:
Abonnement
Kollektiv 10

Hastighet Mbps
10/2

Vår Pris pr. mnd
Inkludert

S 20
20/5
99.M 50
50/10
199.L 100
100/10
249.XL 150
150/20
489.XXL 500*
500/50
2339.*Ved XXL 500 kommer det et tillegg på etableringsgebyr på kr. 3990.-

Veil. Pris
438.538.638.899.2959.-

Som dere ser er 10 Mbps inkludert i prisen. Oppgradering av hastighet gjør dere enkelt med
fjernkontrollen på mine abonnement, eller på min side på www.get.no Noe som kan være
aktuelt med mange PC´er i nettverket, eller mye nedlasting / «streaming» av filmer i HD
kvalitet.
Med bredbånd fra GET – vil også alle de som ønsker å se TV på nettbrettet sitt, etter hvert ha
full tilgang til alle sine kanaler på nettbrettet. (krever nedlasting av egen APP og trådløst
nettverk). APP´en er kostnadsfri i en introduksjonsperiode.
Har du spørsmål kan du ringe/sende epost til:
Per Erik Løkken – 95 77 79 74 – pel@mam.no
Vidar Skovli – 91 37 58 69 - vidar.skovli@asker.online.no

Oppgradering av Get boks til Get box II
Med bredbånd kan det være en fordel å oppgradere til Get box II. Dette fordi at med
innebygget trådløst modem gir den både trådløst bredbånd, TV og telefoni i samme boks.
Noe som gir færre bokser og færre ledninger.

PRISER PÅ OPPDATERING - ELLER EKSTRA GET BOKS:

Get box Mikro +

Pris pr. mnd.
Etablering*

Get box HD-PVR

Get box Mikro
En boks
Ekstra boks
Kr. 0
Kr. 49.0*
0*

Get boks HD-PVR
En boks
Ekstra boks
Kr. 0
Kr. 89.0*
0*

Get box II

Get boks II
En boks
Ekstra boks
Kr. 129.Kr. 178.0*
0*

*Tilbud på utleveringsdagen (Ordinær pris Kr. 499.-)

For dere som har gammel Get boks (Eldre enn Get box HD-PVR), MÅ enten oppgradere til
Get boks II, Get box HD-PVR, eller supplere med en Get boks Mikro for å få tilgang til det nye
bredbåndet. Dette fordi de gamle Get boksene ikke inneholder støtte for bredbånd.
Som dere ser er både Get boks Mikro, og Get boks HD-PVR + trådløs router inkludert i prisen
for de som har gammel GET boks. (Ekstra Get boks er kun interessant for de med mer enn et
TV apparat.)
NB! Det er kun Get box II som har innebygget støtte for trådløst nettverk, slik at du har alt
i en boks, istedenfor å ha flere bokser.
De som vil oppgradere Get boksen gjør dette enkelt ved å møte opp i garasjen, fortelle hva
dere ønsker, og hente ut det nye ønskede utstyret.
De som IKKE ønsker nytt utstyr, eller oppgradering av hastighet, behøver ikke foreta noen
endringer.
Dere kan også finne mer informasjon på www.bbs2.no eller www.get.no
Fint hvis dere kan oppdatere oss med komplett epost liste, dette gjør du ved å sende en
epost til:
Vidar Skovli: vidar.skovli@asker.online.no
Da kan vi alltid informere hver enkelt på en mye enklere måte enn ved å bruke infobrev.

KOLLEKTIV UTLEVERING AV UTSTYR.
For de som ønsker å benytte seg av tilbudet om nytt utstyr, vil Get være tilstede i garasjen
onsdag 18. juni mellom kl. 18:00 og 19:00 for utlevering av utstyr. Der og da bestemmer du
hvilket utstyr du vil ha.
Ønsker du å oppgradere utstyret, og ikke har mulighet til å motta utstyret denne dagen, har
du følgende muligheter for å unngå etableringsgebyret på Kr. 499.-:
Gi en nabo eller en annen fullmakt - med signatur og fødselsdato, og som da kan
hente utstyret og signere avtalen med Get i ditt navn.

Alternativt, kan du på et senere tidspunkt mot å betale gebyret på kr. 499.- hente utstyr hos
følgende leverandører mellom kl. 9:00 – 18:00.
•
•
•
•

Get i Drammen (Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110)
Get Oslo (Maridalsveien 323)
SpaceWorld Asker (Trekanten)
Ringe Get kundesenter, telefon 02123 for å avtale postlevering.

NB! Gamle Get bokser må innleveres ved levering av nytt utstyr for å unngå å bli fakturert
leie for disse. Når du oppgraderer Get boksen vil det alltid ta ca. et døgn før den er
oppdatert, i mellomtiden kan du bruke de analoge TV signalene ved å plugge
antennekabelen direkte i TV-apparatet.

Fullmakt
Jeg gir herved:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fullmakt til å hente ut og signere for mitt Get utstyr

Signatur:

Navn med blokkbokstaver:

Fødselsdato:

Lelighetsnummer:

