06.06.2017

TV-avtale
Som opplyst på beboermøtet fikk Smiberget borettslag tilbud fra Canal Digital og Get på ny
tv-avtale.
Styret har vedtatt å inngå en ny avtale med Get på levering av tv-signaler i nåværende
infrastruktur. Pris på den nye avtalen vil være kr 199,- pr mnd, noe som ikke vil medføre
økning i felleskostnadene.
Begrunnelsen for at valget falt på Get var en helhetlig vurdering.
Get sitt tilbud var også vesentlig lavere enn Canal Digital.
Ettersom felleskostnadene øker i forbindelse med kommende rehabilitering, er det ikke
ønskelig med en ytterligere økning relatert til ny tv-avtale.
Vi har nå fått en tv-avtale som er billigere og bedre enn den vi har hatt, med blant annet en
bredbåndshastighet på 10/5mbs inkludert i prisen.
Den nye avtalen vil ha en varighet på 36 mnd. gjeldene fra og med 01.09.2017.
Innholdet i den nye tv-avtalen, dekodere, Start 50, hastighet 10/5 vil likevel tre i kraft i løpet
av juni mnd.
Get vil komme med informasjon og invitasjon til support og utlevering av utsyr i eget skriv.

Den nye tv-avtalen inkluderer:
Valgfri dekoder: Get boks II, Mikro eller beholde den nåværende dekoderen.
TV pakken start 50: Hver beboer får 50 poeng til rådighet. Du velger selv inn og ut kanaler ut
fra en meny. Disse valgene kan gjøres så ofte en ønsker.
Bredbånd 10/5: Hastigheten 10/5 mbs er inkludert i prisen for alle leilighetene.
Inkludert er også en komplett Wifi løsning, slik at alle vil få trådløs ruter (Get boks II har
dette inkludert) og eventuelt wifi-extender for dem som trenger dette.
Det har vært en del spørsmål i forbindelse med fiber og COAX.
Get (som ga pris på fiber og COAX), har gitt garanti for at dagens infrastruktur holder mål.
De vil også oppgradere deler av sitt nett i forbindelse med den nye avtalen.
Get og styret vil når som helst under avtale perioden kunne sette seg sammen og planlegge
fiber utbygning dersom noen av partene ønsker dette.
Hilsen
Styret

