
Oversikt over de forskjellige tilbydere sitt innhold 
 

 Telenor Get NTE Altibox 
Pris pr. mnd. kr: 493,- 344,- 499,- 
Kollektiv avtale Ja Ja Ja 
Programpakker 15 faste/15 valgfrie 12 faste/50 poeng 15 faste/20 poeng 
Internetthastighet 75/20 mb 100/100 mb 200/200 mb 
Mulighet for økt 
hastighet (1) Ja Ja Ja 

Opptakskapasitet 1 TB (ca 200 timer) 500 timer 50 timer 
Lagringsmedium Harddisk Skylagring Skylagring 
Antall 
opptaksmuligheter 3 opptak samtidig Opptak på alle 

kanaler samtidig 
Opptak på alle 

kanaler samtidig 
Wifi ruter leveres Ja Ja Ja 
Mesh-nettverk (2) Ja, kr 29 pr mnd Ja. Inkludert Ja. Inkludert? 
Bindingstid 3 år 3 år 5 år 
Mulighet for individuell 
tilpasning (3) Nei Ja Ja 

Krever graving Nei Ja Ja 
Infrastruktur (4) Coax (hybrid) Coax (hybrid) Fiber 
Eier av dekoder Telenor Privat leie (5) NTE Altibox 
Alltid på nett-garanti Ja Nei Nei 
    

 
(1) Økning av hastighet: Faktureres separat til den enkelte andelseier. 

 
(2) Mesh-nettverk. Med Mesh-nettverk menes følgende: Det leveres en forsterker til 

trådløsnettet som gir god dekning i hele leiligheten. En liten enhet som forsterker 
trådløssignalene. 
 

(3) Individuell tilpasning: Den enkelte andelseier kan velge følgende: 
a. TV og internett (Standard tv-pakke og internetthastighet) 
b. Kun TV  (Utvidet tv-pakke) 
c. Kun internett  (Økt internetthastighet) 

 
(4) Med infrastruktur menes følgende: 

a. Telenor: Beholder alt av eksisterende, både eksternt og internt. Ingen aksjon. 
b. Get: Det påkreves graving/legging av fiber fra nærmeste koblingsskap i 

nabolaget, og frem til vårt bygg. Påkobling i hovedtavlen i p-kjelleren. Øvrig 
intern kabling beholdes. Get tar alle kostnadene forbundet med denne 
aktiviteten. 

c. NTE Altibox: Det påkreves graving/legging av fiber fra nærmeste koblingsskap 
i nabolaget, og frem til vårt bygg. Påkobling i hovedtavlen i p-kjelleren.  
All internkabling byttes ut fra coax til fiber. Med denne løsningen får vi fiber 
helt frem og inn til hver leilighet. Kostnadene med denne aktiviteten, ligger i 
månedskostnadene kr. 499,- og utvidet bindingstid, 5 år. 



 
(5) Privat leie: Med privat leie menes det at dekoder som brukes av beboer, må leveres 

inn til Get, ved eierskifte. Ny eier får ny dekoder. Gammel dekoder må sendes inn til 
Get. Hvorfor? Jo, fordi den type dekoder som Get benytter seg av er en tilnærmet lik 
Apple-TV boks (for dem som kjenner til en slik) men på Android-plattform.  
Med en slik dekoder kan brukeren laste ned apper, og av den grunn må ha et 
brukernavn og passord liggende lagret på dekoderen.  
Noen brukere, type viderekommende, legger inn kortnummer på dekoderen for å 
kunne laste ned betalbare apper. På lik linje som en Appel-TV boks, mobiltelefon, 
nettbrett, og PC.  
Av nevnte grunner, må dekoderen leveres inn til Get ved eierskifte.  
Dekodere som ikke leveres inn, vil bli fakturert utflyttet beboer.  
Oppsummert ved eierskifte: 
Telenor: Alt av utstyr står igjen i leiligheten. Eierskifte meldes inn til Telenor. 
Get:  Dekoder leveres inn til Get. Annet utstyr står igjen. Eierskifte meldes 

inn til Get. 
NTE Altibox: Alt av utstyr står igjen i leiligheten. Eierskifte meldes inn til NTE 

Altibox. 
 

(6)  


