
   

 

 
 
 
 

 
 
 

Oversikt over Get 
leveranse til 
 
 
 

Fuglemyra Borettslag 

Innledning 

 
Dette skrivet har som målsetning å gi en kort innføring i hva som er inkludert i den 
kommende leveranse av digitale tjenester. Det vil bli sendt ut ett mer detaljert 
informasjons brev som vil bli distribuert til alle leiligheter. Hovedformålet med den 
kollektive avtalen er å sørge for at Fuglemyra Borettslag oppnår best mulig 
betingelser og en oppdatert plattform sammen med individuell fleksibilitet. Alle 
beboere vil motta et eget skriv fra Get som forteller om avtalen og hvilke individuelle 
muligheter den enkelte har utover den kollektive avtalen. Arbeidene er planlagt 
startet 29 februar og ferdigstilt 17 mars.   
  
Styret har lagt den landsomfattende rammeavtalen som OBOS har inngått med Get 
til grunn for sluttforhandlinger med GET. Styret har, med bakgrunn i rammeavtalen 
Get/OBOS, også forhandlet med Canal Digital, som har vært leverandør frem til nå, 
og med Riks TV som potensiell ny leverandør. Det er den helhetlige løsningen Get 
leverer i kombinasjon med pris som avgjorde at valget falt på Get som leverandør av 
TV signaler til Fuglemyra borettslag.   
 
 



 

   Info fra  GET ang kommende leveranse til – Fuglemyra Borettslag  

Vår nye kollektive avtale gir oss følgende; 
 

 Alle leiligheter vil få kostnadsfritt levert Get box HDPVR og valgfritt bredbånd 
5/5 Mbps. 
 

 Leveranse av markedets største TV grunnpakke, 20 faste kanaler og 25 
valgbare kanaler, du kan bytte blant de valgbare kanalene så ofte du selv 
ønsker og dette koster selvfølgelig ingenting. Du vil derfor ha tilgang til over 
100 TV kanaler.  
 

 TV på nettbrett og smarttelefon 
 

 Bredbånd 5/5 Mbps, med mulighet for andre individuelle hastigheter 
 

 Get SKY – ubegrenset og sikker lagring for alle dine mobile enheter fra 
Jottacloud 
 

 Service og vedlikehold 
 
Den inkluderte Get box HDPVR gir deg følgende 
 
Med Get HDPVR får hver husstand kostnadsfritt sin egen digitale HD-boks – Get box 
HDPVR: 
 

• Krystallklar lyd- og bildekvalitet 

• Intuitivt og brukervennlige menyer 

• Lydløs 

• Klargjort for neste generasjons TV-opplevelser  

• 45 kanaler, 20 faste og individuell mulighet for 25 valgfrie kanaler. 

• 7 dagers EPG (elektronisk programguide) 

• Opptak, pause, serieopptak og spolefunksjon med 250 Gb 
lagringskapasitet med ca 70 timer full HD 

• Fjernstyrt opptak via Web eller mobil 

• Filmleie med over 6000 filmer også i HD kvalitet 

• Mulighet til å lage favoritt lister 

• Barnesikring 
 
 

• Påminnelser 

• Eget modem for bredbåndstilslutning direkte fra box opp til 26 Mbps over 
dette må du ha eget ekstern modem(følger med i tilbudet)  

• 14 digitale Fm radiokanaler 

• 40 digitale musikksjangerkanaler 
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Kollektivt tjenestetilbud til Fuglemyra Borettslag – OBOS 
Rammeavtale 

 
De beboere som har kjøpt seg en nyere HDPVR dekoder fra Canal Digital de siste 
24 mnd vil mot fremvisning av kvittering kunne bli godtgjort med 1500,- kroner i 
tjenester fra Get. Du beholder selv eiendomsretten til dekoderen og kan selv selge 
denne på for.eks finn.no.  
 
De leilighetene som ønsker det kan oppgradere dekoderen sin til Get Box II, dette 
koster normalt 129 kroner pr mnd, men via OBOS avtalen tilbys dette til Fuglemyras 
beboere for kroner 99,- for de beboere som ønsker dette. 
 
20 % Rabatt på Get Smarte hjem som lanseres senere i 2016, dette er valgfritt. 
Mer informasjon om hvilke tjenester som inngår vil komme i senere informasjon. 

Service/Support 

 
Get har de siste årene gjort store investeringer i sitt kundesenter som holder åpent 
365 dager i året. Denne investeringen har ført til at vi har blitt er en av de beste i 
bransjen på support, noe kundene har lagt merke til.  
 
I 2013 fikk vi et snitt terningkast på over 5 av våre egne kunder og de gode 
tilbakemeldingene har fortsatt i 2014 hvor vi er kåret til beste Kundeservice i landet 
på Bredbånd.  
I tillegg til et meget solid kundesenter har vi også døgnovervåkning av nettet, eget 
vaktapparat og teknikere som jobber med kontinuerlig vedlikehold for optimal ytelse i 
nettet. 
 
 
Telefonnummer: 02 123 
Fra utlandet: +47 21 49 21 23 
 
Åpningstider supportspørsmål:  
 
Mandag - fredag 09:00 - 22:00  
Lørdag 11:00 - 19:00  
Søndag 12:00 – 20:00 
 
 
 
Du kan også kontakte oss ved å sende oss en e-post på 
www.get.no/kundeservice/kontakt  
 
 
 
 
 

http://www.get.no/kundeservice/kontakt

