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UTVIDET INFO OM GET-ABONNEMENT
Etter forrige infoskriv har det kommet ytterligere spørsmål vedrørende Get, og vi ønsker
derfor å utdype enkelte forhold ytterligere.

Om avtalen
Borettslaget har fornyet avtalen vi hadde med Get, og har fått en prisøkning som er mindre enn den
generelle prisøkningen vi ellers ville ha fått. Samtidig har vi fått en bedre tjeneste og nye bokser.
Bakgrunnen for å fornye var at avtalen gikk ut, mange av de gamle modemene og ruterne hadde
sluttet å virke (som er normalt etter 5 år) og Get hadde lansert sin nye alt-i-ett boks. Gjennom
avtalen får vi også hyggelige rabatter på tjenester vi som beboere tegner individuelt med Get.
Månedskostnaden pr husstand er som tidligere nevnt 449,- pr mnd. I forbindelse med den nye
avtalen fikk alle tilbud om ny Get box. Disse fikk vi gratis av Get – de koster normalt 449,- pr stk å
kjøpe (oppstartskostnad), pluss en månedlig leie. Avtalen for øvrig er ca 40-45% rabatt på Get sine
listepriser. Noen som får refusjon på telefon/bredbånd fra arbeidsgiver, har spurt etter priser på de
ulike tjenestene, og de fordeler seg slik (per måned):





Leie av Get box II:
TV (digital grunnpakke – 30+10 kanaler):
Bredbånd (2/1 Mbps):
Telefoni (Freetime):

0,281,69,99,-

(veil. 129,-)
(veil. 379,-)
(veil. ca 150,-)
(veil. 149,-)

Telefoni
Pakken inkluderer et abonnement for IP-telefoni (fasttelefon). Det viser seg at flere ikke har telefonapparat eller telefonnummer. Dette gjelder først og fremst de som har kjøpt leiligheter etter at
borettslaget stod ferdig. Telefonapparat kan fås ved henvendelse til Get (tlf. 02 123). Telefonnummer
kan også Get bidra med. Har du ikke nummer fra før, vil du få et nytt. Det er ikke mulig å si opp kun
telefoni-delen, borettslagets avtale er tegnet felles for alle for å få gunstige priser/tjenester.

Bredbånd/internett
Bredbåndspakken alle har gjennom avtalen med Get, har 2 Megabit per sekund (Mbps) nedlasting og
1 Mbps opplasting. Tjenesten inneholder egen epost-adresse og sikkerhetspakke (antivirus). Detaljer
finner du på «Min Side» på get.no.
Dersom du tegner et annet abonnement, vil du få rabatt. Her er et eksempel:
Ved å tegne Get-abonnementet «M 30», vil du få 30 Mbps nedlasting og 5 Mbps opplasting. Dette
abonnementet koster 479,-, men du vil etter rabatt betale kr 329,-. Altså får du langt mer i rabatt enn
vi betaler for bredbånd gjennom avtalen. Dessuten kan du få ekstra opplasting gratis (koster 39,-).

TV
Ønsker du flere bokser for å se på TV i flere rom, koster en ekstra boks kun kr 49,- pr mnd. Det vil si
at du f.eks. får 80,- kr rabatt for en HD PVR boks.
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