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Tilbud på nytt fibernett med Komplett 50
Fellesavtale om leveranse av TV 
Viser til tidligere samtaler. Telenor Norge AS (heretter Telenor) har gleden av å oversende informasjon om 
mulighetene for utbygging av nytt fibernett samt produkter og tjenester Telenor kan tilby.

Bakgrunn for tilbudet
Telenor tilbyr installasjon av fibernett, TV og Komplett 50-avtale som inneholder et av markedets beste 
TV- og bredbåndstilbud. Telenor er Norges største kabel-/fiberleverandør, og har lang erfaring med å 
samarbeide med utbyggere, boligbyggerlag og borettslag. Vi har også lokale kontaktpersoner i en 
profesjonell organisasjon og et dyktig kundeserviceapparat.

Etablering av nytt fibernett
Telenor tilbyr å etablere nytt internett til 48 leiligheter. 

Fiber trekkes fra Telenors nett frem til et definert overleveringspunkt. Telenor tilbyr å legge en kabel med 
to fibre fra overleveringspunktet og frem til hver boenhet som termineres ved hjemmesentral. Det interne 
nettet blir bygget i stjernestruktur. Det leveres 1 kontaktper boenhet. 

Dersom den enkelte beboer ønsker flere kontakter i leiligheten kan dette avtales direkte med montøren og 
vil bli fakturert individuelt. Etter ferdigstillelse bestilles ekstrauttak via vårt kundesenter på tlf. 915 09000.

TV og Komplett-avtale – priser og avtaleperiode
Etablering av nytt internnett forutsetter leveranse av TV og Komplett 50-avtale til alle 48 boenheter. 
Tilbudet forutsetter foretatt befaring og godkjennelse i henhold til Telenors krav til lønnsomhet. Det 
forutsettes felles faktura til boligsammenslutningen (48 boenheter).

Telenor har foretatt en vurdering av investeringene knyttet til utbygging og installasjon av nytt fibernett til 
Alværnlia 77,, og kan tilby følgende:
Fremføringskostnad 0 kr



Tilbud fra Telenor
Side 3 av 4

Totalpris per husstand per måned: Kr 450
Produkt Pris per måned Antall Sum
Full Grunnpakke  198,07 kr per mnd 47 9 309,29 kr
Komplett 75, T-We Boks II m/HDD, 
WiFi Ruter - Fiber

 289,00 kr per mnd 47 13 583,00 kr

Rabatt - 161,51 kr per mnd 47 -7 590,97 kr
Signalleveranse  124,44 kr per mnd 47 5 848,68 kr

Særskilte vilkår/merknader
Telenor tar forbehold om at prosjektet er gjennomførbart i henhold til skisserte føringsveier og at 
prosjektet er økonomisk lønnsomt uten at uforutsette kostnader tilkommer.

Med forbehold om godkjent økonomi.

Alle priser er inkl. mva. Avtaleperiode er  72 måneder

Det tas forbehold om endringer avtalekonseptet og TV i løpet av utbygging/avtaleperioden.

Telenors investeringer på kr 742 313,- for nytt internnett er å anse som et serielån som avskrives i like 
årlige deler over avtaleperioden. Dersom Kunden ønsker å avslutte avtalen før avtaleperioden er utløpt må 
Kunden innbetale det resterende beløpet av investeringskostnaden.

Avtaleperioden løper fra ferdigstillelse av installasjonen. Leveringstid avtales ved kontraktsinngåelse. 

Tekniske forutsetninger
 220V må være tilgjengelig i hver husstand ved hjemmesentral og evt. ved grensesnitt dersom det 

er behov for koblingsutstyr.
 Utstyr som monteres og installeres er Telenors eiendom.
 Det tas forbehold om tillatelse til fremføring av kabler.
 Det gis rett til fremføring av kabler over boligsammenslutningens eiendom.

Øvrig
Alle priser er inkl. mva. Tilbudet er gyldig til og med 30.06.2019.
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Kontakt
Vi håper tilbudet er av interesse, og vi ser frem til en snarlig tilbakemelding. Ta gjerne kontakt med 
undertegnede på telefon +47 90040000 eller e-post dersom det ønskes ytterligere informasjon. 

Med vennlig hilsen
Telenor Norge AS

Jack Sørland
Key Account Manager   


