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Informasjon om ny kollektiv avtale  
for TV og bredbånd 

 
 
Ny kollektiv avtale 
Dyretråkket borettslag har inngått ny avtale for TV og bredbånd med effekt fra 1. april 2019. 
Den nye pakken heter Flex 50 og gir dere som brukere svært stor fleksibilitet.  Mer om det 
lenger ned på siden. 
 
TV-pakken START50 gir deg hele 50 poeng til å velge dine favoritter, og inkluderer valg som 
flere sports- og filmkanaler samt HBO. Mer om innhold i TV-pakken finner du på 
https://www.get.no/produkter/tv/innhold. I tillegg følger det med en kollektiv 
bredbåndshastighet på 50/50 Mbps. Dersom du ønsker å kjøpe høyere hastigheter, kan du 
gjøre det med  til sterkt rabatterte priser som er angitt i følgende tabell: 
 

 
 
Hastighetene er synkrone opp til 300 Mbps. 
 
Navnet Flex 50 betyr fleksibilitet. Dersom du ikke ønsker å benytte deg av TV-pakken, eller 
motsatt, ikke er interessert i brebånd, kan du bytte.  
 
Dersom du ikke vil ha TV, får du i stedet 500 Mbps bredbånd. 
Dersom du ikke vil ha bredbånd, får du i stedet 110 poeng til TV, eller tilsvarende 
Familiepakken.  
 
Alle får i utgangspunktet Flex 50 slik det er beskrevet øverst i dokumentet. Ønsker du å 
endre på dette, gjør du det ved å kontakte GET kundeservice på tlf 21545454, men ikke før 
den 1. april i år (avtalen må tre i kraft først). 
 
Angrer du på hva du valgte? Du kan selvsagt ombestemme deg å gjøre om på valget ditt. Det 
koster ingenting, men du kan kun gjøre endringer i det kollektive tilbudet ditt ved å kontakte 
GET kundeservice. 
 
Dekoder 
De fleste har i dag en HDPVR dekoder som medfølger dagens avtale. Du kan selv velge å 
beholde den. Eventuelt kan hver og en selv bytte den inn i en mikroboks der opptak gjøres i 
sky. Merk at ikke alle kanaler gir rettigheter til opptak i sky, og dette gjelder først og fremst 
sports- og filmkanaler. Men mikroboks gir deg tilgang til nytt brukergrensesnitt som har en 
rekke nye funksjoner (spoling i sending, start program forfra etc.). Den som allerede har 
oppgradert personlig til GET Box II eller den nye GET BoX beholder bare denne, og all 
funksjonalitet i den er som før. 
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Dersom du ønsker å bytte din HDPVR med mikroboks kan du ringe GET kundeservice på tlf 
21545454 for å få den tilsendt, samt få returlapp for den gamle HDPVR boksen. Eventuelt 
kan du selv bytte hos forhandler. Nærmeste forhandler er angitt under.  
 
Elon Oslo (tidligere Euronics) 
Cecilie Thoresens Vei 3, 1153 Oslo  
Telefon: 21 04 30 00 
Åpningstider: man-fre 10.00-20.00, lør 10.00-18.00 
 
VIKTIG! 
Om du velger å beholde HDPVR og den på en eller annen måte feiler eller går i stykker, så 
kan du få byttet den inn i ny HDPVR så lenge lageret holder. Den har utgått fra standard 
sortiment og blir ellers erstattet med mikroboks.  
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