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Tilbud på Frihet M

Fellesavtale om leveranse av TV og bredbånd

Frihet M er en fellesavtale som gir alle beboere et fleksibelt og økonomisk gunstig TV- og bredbåndstilbud.  
Vi viser til tidligere kontakt, og har gleden av å gi dere følgende tilbud:

 240 poeng som i utgangspunktet er benyttet til Bredbånd 75 Mbits og T-We
 Poengene kan benyttes til å velge en annen bredbåndshastighet og/eller T-We innhold
 TV-boks med opptakstjeneste
 Bredbåndsruter
 Nytt utstyr monteres i alle leilighetene og følger leilighetene ved kjøp og salg

Totalpris per boenhet: 449 kr/mnd

Følgende produkter og tjenester inngår i prisen for Frihet M:

Produkt Pris Antall Sum
Frihet M  449,00 kr per mnd 183 82 167,00 kr
T-We Boks II 0,00 kr per mnd 183 0,00 kr
WiFi Ruter 0,00 kr per mnd 183 0,00 kr

Alle priser er inkludert mva. Det forutsettes inngåelse av avtalen Frihet M med 36 måneders avtaletid for 
183 boenheter. Tilbudet er gyldig til og med 21.02.2020.



240 
 poengFrihet M

Frihet M gir dine beboere 240 poeng 
slik at de kan velge om de vil ha T-We 
og/eller bredbånd i fellesavtalen. Kjøp 
av ekstra poengpakker med 20 poeng 
koster 29 kroner per måned.
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Uten TV T-We Basis 75 Mbps 150 Mbps 300 Mbps 500 Mbps

BREDBÅND

10 MbpsValgfritt 
innhold

ESPERVIK D
ESIG

N
/N

O
VEBER 20

19
/STRÅLFO

RS/16
0

0
0

0
15136



Strømmetjenester

Kanalpakker og strømmeinnhold
Her finner du både TV-kanaler og strømmeinnhold satt sammen innenfor den sjangeren du ønsker

15 poeng 10 poeng 5 poeng10 poeng10 poeng70 poeng60 poeng

Valgfrie kanaler
1–3 poeng per kanal

Vi har forhåndsvalgt T-We Basis 
(100 poeng) og et startoppsett med de 
mest populære kanalene (100 poeng). 
Disse er markert i blått. Valgfritt innhold 

kan endres eller velges bort hvis du 
ønsker på telenor.no.

3 poeng

10 poeng2 poeng

4 poeng

4 poeng

5 poeng15 poeng

12 poeng 4 poeng6 poeng6 poeng30 poeng

2 poeng

100 poeng

TV og strømme tjeneste

T-We Basis
Basispakke med de mest populære kanalene. 

Inkluderer også ukesarkiv på kanalene og 
programarkivet til TVNorge.

Inkluderte apper på TV-boksen
Apper som er installert på TV-boksen. Merk at Netflix 

trenger eget abonnement.

Merk at innholdet i T-We kan endres.

Valgfritt innhold
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