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ORIENTERING OM GET-ABONNEMENT
Det har den senere tiden kommet mange henvendelser til styret og OBOS vedrørende Getabonnement. Vi ønsker derfor å informere litt nærmere om dette.

Borettslagets avtale
Helt siden starten har Get-abonnementet vært inkludert i husleien. Forskjellen nå er at den
er spesifisert for seg selv på fakturaen den enkelte andelseier mottar. Borettslagets avtale
med Get (kalt Trippel) innbefatter alle beboere. Denne gir oss svært gunstige priser. Prisen
er fra nyttår økt med 17 kroner per abonnement fra 432,- til 449,- per måned.
Etter at avtalen ble fornyet før jul, inkluderer den:





Get box II - HD-dekoder med opptaksfunksjon og innebygget trådløs ruter
Kabel-TV - grunnpakke
Telefoni - FreeTime (ring ubegrenset til alle fasttelefoner i Norge for kr 0,-)
Bredbånd - Start (2 Mbps nedlasting og 1 Mbps opplasting)

Før fornyelsen var det vanlig Get box (uten HD) som var inkludert i abonnementet, og det
var halve hastigheten på bredbåndet.
Det er ikke mulig for andelseiere å «melde seg ut», men det er selvsagt fritt om man ønsker
å benytte tjenestene.

Egen avtale
Hver beboer kan tegne avtale med Get om tilleggstjenester. Her kan det være aktuelt med
raskere bredbånd, flere TV-kanaler eller ekstra TV-bokser (se www.get.no).
Dersom du velger et raskere bredbånd, vil du få rabatt/fratrekk for den pakken vi har i
fellesavtalen. Ønsker du å beholde den gamle Get-boksen eller bestille en boks ekstra,
betaler du redusert pris for boks nummer to. Dersom den gamle boksen ikke har blitt levert
tilbake, vil du automatisk bli fakturert for denne.

Ikke lenger eget modem og ruter
Med den nye boksen trenger du ikke modem eller ruter, da det er innebygget i boksen.
Navnet på nettverket er satt opp, og du finner det og påloggingsinformasjon under boksen.
Den trådløse telefonen kan også kobles direkte til den nye Get-boksen.
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