
T-We - en verden av underholdning samlet på ett sted

Med TV-løsningen vår får du en innholdsrik TV-pakke og tilgang til underholdningsportalen 
T-We som gjør at du kan strømme programmer, film og serier på den skjermen du ønsker. 
Les mer om T-We på baksiden av arket.

  ENGANGS-/ MINSTE TOTAL-
 PRODUKT MÅNEDSPRIS PRIS 12 MND. DU SPARER

Etablering 0 0 4 990
 Bredbåndspatruljen kobler opp 
 T-We Boks II, WiFi Ruter og kabler til første TV 0 0 1 990
 TV og Bredbånd 300, T-We Boks II 
 med opptak og WiFi Ruter*  799 per mnd. 9 588 5 964*
 Frakt T-We Boks II og WiFi Ruter 149 149
  SUM  9 737 12 944

*   Tilbudet gjelder til 30. juni 2020 og forutsetter 12 måneder bindingstid fra installasjonsdato. 
Etter endt bindingstid justeres abonnement til ordinære priser. Ordinær månedspris for pakken 
er 1296 kroner (Bredbånd 300: 789 kroner, T-We Grunnpakke: 489 kroner, T-We Boks II med 
opptaker: 129 kroner, WiFi Ruter: 39 kroner og Bredbåndsrabatt med TV: 150 kroner). Kunden kan 
ikke gjøre endring i produkt pakken i kampanje perioden. Ved  opp sigelse av TV-abonnementet etter 
kampanje perioden gjelder ordinære bredbåndspriser. 

Priseksempel under er med Bredbånd 300. Besparelsen er avhengig av valgt bred-
båndshastighet. Les mer om mulig hetene med fiber på telenor.no/fiber

  
 PRODUKT PRIS

Etablering  4 990
 Bredbåndspatruljen 
 kobler opp WiFi Ruter  1 990
 Bredbånd 300 789 per mnd.
 Leie WiFi Ruter  39 per mnd.
 Frakt WiFi Ruter 149
  SUM FØRSTE ÅR 17 065

TV og valgfri bredbåndshastighet 
til kun 799 per måned første år

Kun
bredbånd
Priseksempel under er med 
 Bredbånd 300 og uten TV. 

Q    God brukeropplevelse med rask og enkel navigering  
Q    Opptaksmulighet med opptil 200 timer i HD-kvalitet (1 TB), 

inntil 3  samtidige opptak
Q    Boksen støtter 4K og HDR bilde kvalitet 
Q    Oppladbar fjernkontroll
Q    Talesøk på fjernkontrollen kommer i løpet av 2019
Q    Start Forfra – når du kommer for sent til programstart

T-We Boks II

WiFi Ruter
Q    WiFi-dekning i hele hjemmet – utstyret  optimaliserer auto matisk WiFi-nettet ditt
Q    Enkelt å installere, med auto matisk  sammenkobling av WiFi-utstyret
Q    Plasseringsvennlig design
Q    WiFi Forsterker sikrer god  dekning i boliger med  krevende dekningsforhold

Stabilt bredbånd og WiFi i hele hytta

Tilbud på TV- og bredbåndstjenester 
til Lygna hyttefelt

  Prisvinnende 
design av 
Snøhetta



TV- og strømmetjenesten T-We
Med T-We får du en basispakke og 100 poeng som du kan bruke på å velge inn strømmetjenester og 
innhold du selv ønsker. Vi har gjort det enkelt med et startoppsett med de mest populære kanalene. 

Disse er markert i blått under og kan velges bort hvis du ønsker på telenor.no

Fast innhold
TV-pakken består av en basispakke som alle får. 

Inkluderer også ukesarkiv på kanalene og programarkivet til TVNorge.

Inkluderte apper på TV-boksen
 Apper som er installert på TV-boksen. Merk at disse kan ha egne abonnement

Valgfrie kanaler
1–3 poeng per kanal

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

KOMMER
 SNART

Gjeldende kanaltilbud per 30. november 2019. For oppdatert tilbud se telenor.no.


