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ORIENTERING OM GET-OPPGRADERING
Styret har nylig inngått en ny avtale med Get. Den nye avtalen viderefører «triple-play»pakken vi har (TV, bredbånd og IP-telefon), med noen oppgraderinger.
Mottakerutstyret vil bli oppgradert uten kostnad for den enkelte beboer. Det vil si at TVmottakere og modem vil bli byttet ut med den nye «Get box II». Denne boksen inneholder
alle funksjoner: I tillegg til å være en HD TV-mottaker, har den også innebygget modem,
trådløs ruter og tilkobling for IP-telefon (som vi har i dag).
Nedlastingshastighet i grunnpakken for bredbånd øker fra 1 til 2 Mbps.
Get box II er raskere og stillere enn de gamle TV-boksene, og har større lagringskapasitet
(500 GB harddisk, tilsvarer ca 140 timer med opptak). Den er også klargjort for fremtidige
tjenester.

Når og hvor?
I løpet av noen uker vil Get-teknikere komme og bytte utstyr hjemme hos den enkelte. Hver
enkelt vil ganske snart få brev om når dette vil skje. Teknikerne vil ta med seg TV-boksen
(husk derfor å se opptakene dine før den forsvinner) og modemet du har. Dersom du har
ruter fra Get, vil den også bli returnert. Har du selv kjøpt den trådløse ruteren, må du selv
passe på å ta vare på denne (hvis du vil beholde den).

Endring av betingelser og muligheter
De som i dag betaler ekstra for HD-PVR boks med opptaksmulighet (99,- pr mnd), vil for
fremtiden slippe å betale ekstra for denne. Ved neste regulering av felleskostnadene vil
abonnementet (som kreves inn sammen med felleskostnadene) øke med kr 17,- pr husstand.
Dersom du har oppgradert eller senere oppgraderer bredbåndshastigheten, vil du fortsatt få
fratrekk/rabatt for grunnpakken du har.

Tilleggstjenester
Med den nye boksen er det mulig å kjøpe seg høyere bredbåndshastigheter uten å måtte
installere nytt modem. Det er også mulig å installere en eller flere Get box micro (og micro+)
og koble den til Get box II for å se TV i et annet rom. Du finner mer info på www.get.no.
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