Nesøya, 10.11.2016

INFORMASJON FRA STYRET I NORDRE NESØYA
SAMEIE VEDRØRENDE NY AVTALE MED GET
Som informert i skriv datert 21.10.2016, har Nordre Nesøya Sameie inngått ny avtale om kollektiv
leveranse av TV og bredbåndstjenester med Get. Arbeidet med infrastrukturen er i full gang rundt
om i Sameiet. Når det nærmer seg ferdigstillelse av infrastrukturen vil det gå ut informasjonsskriv fra
Get om kollektiv utlevering og leveranse av nye TV dekodere. Get Crew vil være behjelpelig med
utlevering. De som har behov for oppkoblingshjelp vil kunne motta dette kostnadsfritt av Get Crew i
forbindelse med kollektiv utlevering.
GET og deres entreprenør BKT står for planlegging og gjennomføring av ombyggingen fra dagens
Coax til nytt Fiber nett. BKT installerer ny infrastruktur/fiber frem til hver boenhet og kobler til ny
Fiberboks/sentral hjemme hos den enkelte. I boenhetene vil fiber termineres i Fiberbokser (Optical
Network Terminal) som plasseres ved dagens inntak. Boksen har uttak for TV, Bredbånd og Telefoni.
Vi minner om at BKT vil informere alle boenheter når det nærmer seg installasjon av fibernettet i den
enkelte bolig. Vi forventer at installasjonen vil skje i uke 47 og 48. Ved installasjon er montør
avhengig av at noen er hjemme, slik at de kommer inn og får utført sitt arbeid.

INNHOLDET I DEN NYE AVTALEN:
Følgende er inkludert i standardleveransen til alle; «TV med valgfrihet – Bredbånd 50 Mbps og
valgfri dekoder» :
TV-dekoder:
TV-kanaler:
Bredbånd:
Get Sky:
Get WIFI Extender:
Get Sikkerhetspakke:
Get TV på nettbrett:

Valgfri TV dekoder Mikro eller Get Box II
TV pakken START med 14 faste + 26 valgfrie kanaler
50/50 Mbps kollektiv hastighet
Ubegrenset lagring, fra ubegrenset antall enheter
1 Extender pr bolig kostnadsfritt for kunde
Ubegrenset antall lisenser og enheter
Både i hjemmet og utenfor hjemmet

Standardleveransen som beskrevet over dekkes i dag gjennom fellesutgiftene Sameiet betaler Get,
og de månedlige utgiftene for Sameiet forblir uendret fra dagens nivå. Oppgraderingen av
infrastrukturen inne på Sameiets eiendom finansieres av Get, og vil ikke medføre ekstra kostnader
for Sameiet med mindre vi skulle velge å terminere avtalen før avtaleutløp. Avtalen er inngått for syv
år.

De som har behov utover standardleveransen, kan bestille oppgraderte tjenester fra Get etter
følgende avtalte priser:
Individuell oppgradering TV:
Get box Mikro:
TV på flere steder:

Kr 0,- /stk/ mnd
Kr 49,- /stk/mnd

Individuell oppgradering Bredbånd:
Bredbånd 50/50Mbps:
Bredbånd 75/75Mbps:
Bredbånd 150/150Mbps:
Bredbånd 250/250Mbps:
Bredbånd 500/500Mbps:

inkludert
Kr 79,-/mnd
Kr 149/mnd
Kr 199/mnd
Kr 599/mnd

Eventuell oppgradering av hastighet av bredbånd utover 50/50 Mbps kan gjøres under «mitt
abonnement» på TV-dekoderen, på Min Get, eller ved å kontakte Get sitt kundesenter.

PRIS FOR EKSTRA UTTAK
Fiberboksen har 4 uttak som kan benyttes til TV eller Data + 2 uttak for IP Telefon. Det installeres ett
punkt pr bolig, ekstra punkter kan bestilles etter avtale med entreprenør BKT. Med det nye
fibernettet må hver TV ha egen dekoder, og de gamle antenneuttakene kan ikke benyttes etter at det
nye fibernettet er installert og satt i drift. Ønskes det fast tilkobling til datauttak må det strekkes en
nettverkskabel fra fiberboks og frem til ønsket plassering. Montering av kablet datauttak koster kr
1200,- pr ekstra uttak. Har du TV-uttak i andre rom og ønsker å fortsatt ha dette må det legges opp
cat6 kabler og monteres opp nye uttak. Montering av ekstra TV uttak koster kr 1200,- pr ekstra uttak.
Ved tre eller flere uttak for èn eller flere tjenester, må det monteres en switch i tilknytning til
fiberboks (ONT). Montering av switch koster kr 990,-. Ekstra data- og TV-uttak bestilles via epost
kontakt@bktas.no , husk å få med fullt navn, telefonnummer, adresse og antall punkter.
Det gjøres oppmerksom på at montering av ekstrauttak ikke utføres samtidig med hovedinstallasjonen, dette for at montøren skal kunne holde tidsavtaler med dine naboer utover dagen.
Når du bestiller vil du få en egen tid for installasjonen av ekstra uttak. Det tilstrebes å gjenbruke
eksisterende røropplegg for ekstrapunkter, men hvis dette ikke lar seg gjennomføre vil kabel bli
festet til tak- eller fotlist.

Den nye avtalen med nye priser vil aktiveres når nytt fibernett er ferdig bygget. For de som pr i dag
betaler for oppgradert bredbånds-hastighet, ekstra TV-dekodere etc til Get, vil dere bli fakturert
eventuelle tilleggs-tjenester ihht de reduserte prisene i den nye avtalen (ref over) etter at det nye
fibernettet er satt i drift. Litt avhengig av når første faktura blir utstedt etter installasjonen, så skal
denne være oppdatert med ny pris. Fakturaene på bestilte tilleggstjenester til hver enkelt generes av
Get den 25. hver måned. Hvis de nye prisene trer i kraft mellom når faktura genereres og kommer i
posten, vil Get korrigere dette på påfølgende faktura.

Eventuelle spørsmål kan rettes på epost til asker.buskerud@get.no eller kontakt@bktas.no,
eventuelt til styret i NNS på nns.post@gmail.com

