
INFORMASJON OM NY AVTALE MED GET

Vi glade over å ha inngått en ny kollektiv avtale for levering av TV- og bredbånd på vegne  
av alle husstander i Sameiet Horgvegen 13-17. Den nye avtalen gir deg som beboer store  
fordeler da den både er bedre og billigere enn tidligere avtale. 

Følgende tjenester inkluderes i fellesutgiftene fra 1. oktober:

TV
Alle beboere får abonnement på underholdningspakken Start og èn Get box Mikro.  
Get box Mikro er samme boks som har vært inkludert tidligere, men nå kan du i tillegg velge å  
oppgradere denne og få nye funksjoner som opptak i sky, start forfra og reprise uten ekstra  
kostnad. Med Get Web tv og Get tv App får du også tilgang til live tv samt premium undeholdning  
og sport - overalt i Norge.

BREDBÅND
Alle beboere får en grunnhastighet på 50/50 Mbps. Hver enkelt kan fortsatt bestille  
enda hurtigere bredbånd, men da med enda større rabatter enn tidligere. Inkludert er også en 
rekke smarte tilleggstjenester. Blant annet Get Sky - en skylagringstjeneste med ubegrenset  
lagringsplass for ubegrenset antall enheter. I løpet av høsten får også Grendahuset levert  
bredbåndstjeneste fra Get.

Se vedlegg for mer informasjon. 
Vi håper du blir fornøyd med tjenestene!

TIL ALLE HUSSTANDER I

SAMEIET HORGVEGEN 13-17
SEPTEMBER 2017

Med vennlig hilsen

 
Get Region Midt-Norge



L 160 
Mbps ned

160 
Mbps opp

For moderne hjem med mange på linja 
og nettbrukere som ikke vil vente.

179,-
Pris pr mnd

M 80 
Mbps ned

80 
Mbps opp

For hjem med flere brukere og enheter  
på nett. Perfekt til hjemmekontor!

79,-
Pris pr mnd

Kollektiv
50

50 
Mbps ned

50 
Mbps opp

En veldig god hastighet for allsidig bruk. inkludert

XL 250 
Mbps ned

250 
Mbps opp

For deg som virkelig trenger fart. Da vil  
du slippe å vente på noe  - noengang.

249,-
Pris pr mnd

XXL 500 
Mbps ned

500 
Mbps opp

Vår råeste hastighet i dag.  
For deg som vil ha det beste.

599,-
Pris pr mnd

BREDBÅND
SAMEIET HORGVEGEN 13-17

Jo raskere bredbånd du har, jo mer kan du gjøre på nettet.  Dersom du spiller, laster ned, 
streamer eller handler på nettet har vi hastighetene som lar deg gjøre alle disse tingene 

samtidig. Med bredbånd fra Get kan du velge blant de høyeste hastighetene i Norge. 

Alle våre bredbåndsabonnement inkluderer ubegrenset skylagring 
 i Get Sky, mailkonto og sikkerhetspakke (antivirus). 

Priser og hastigheter kan endres.
G
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DEN BESTE 
BREDBÅNDSOPPLEVELSEN

get.no

Trådløs ekspert
Trenger du hjelp til å forbedre trådløs dekning, 
hastighet og stabilitet i hjemmet ditt? 

Da kan du bestille besøk av en tekniker med 
spesialkompetanse på trådløst nett. Våre 
trådløse eksperter hjelper deg med å sette 
opp og konfigurere det trådløse utstyret 
ditt. Ønsker du besøk av en trådløs ekspert, 
kontakter du kundeservice for å bestille tid.

Get sky
Skylagringstjenesten Get Sky er inkludert i 
bredbåndsabonnement ditt. 

Get Sky gir deg ubegrenset lagringsplass  
fra så mange enheter du ønsker. Tjenesten 
støtter alle filformater og du kan ta back-
up fra telefonen din, nettbrett og pc-en. 
Alle bildene og filene du har lagret i  
Get Sky synkroniseres og er tilgjengelig  
på alle enhetene dine.



get.no

GET BOX MIKRO
Get box Mikro er markedets minste og stiligste tv-boks.  

Du får Get filmleie, full HD-tv, lynrask zapping og digital surround. 
Du kan velge å oppgradere boksen til den nye tv-opplevelsen og  

få funksjoner som opptak i skyen, start forfra og reprise.

USB 2USB 1SPDIF ETHERNET DC INANT IN

Get box Mikro

1 2 3 Internet

Modem

SLIK KOBLES MIKRO TIL INTERNETT

• Start forfra - hvis du kommer for sent til
programmet

• Reprise – tusenvis av programmer fra siste
uke på tv tilgjengelig

• Fire samtidige opptak – og du kan se på et
femte program i tillegg

• Personlige anbefalinger – basert på hva du liker
å se

• Søk – på tvers av alt innhold hos Get

• Se opptakene dine hvor som helst i huset –
med Get- appen på mobilen eller nettbrettet

• Du kobler boksen til internett via en kabel fra
ruter/modem til kontakten merket Ethernet.

• Denne kabelen fulgte med boksen da den ble
sendt. Den kan også bestilles fra Get for 50 kroner
eller kjøpes i alle vanlige elektronikkforretninger.

Forutsetter abonnement på Startpakken.  Du må ha en HD-klar tv for å bruke Get box Mikro.  

Vil du ha Get box Mikro på flere tv-er i boligen er prisen 49,- per mnd per ekstra boks.  

KR 0,- PER MND

DETTE FÅR DU NÅ PÅ GET BOX MIKRO
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Les mer om hvordan man oppgraderer på nye.get.no/mikro
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