Stovner 11.03.2014

Bytte av TV og bredbåndleverandør
(ny kollektiv avtale)
Styret har de siste årene mottatt mange klager på dårlige tvsignaler og dårlig bredbåndsforbindelse. Det har vært avholdt
flere møter med vår leverandør, Canal Digital, for å følge opp
klagene. Årsaken til dårlige signaler vårt gamle COAX nettverk. Styre har med bakgrunn i dette vært
gjennom en prosess som har hatt som mål å utrede tilfredsstillende fremtidige TV/Internett løsninger
for borettslaget ved å skifte fra COAX-nett til fibernett. Vi har vært i kontakt med flere, og innhentet
tilbud fra Canal Digital og GET. Get kunne tilby fibernett forholdsvis fort, mens Canal Digital ikke
kunne tilby dette før om et par års tid. Styret har derfor besluttet å tegne ny kollektiv avtale med:

Den nye kollektive avtalen inkludere bl.a.:
Fibernett – fiber inn i hver leilighet - IP dekoder og Get Superbredbånd 5/5 til samtlige beboere
Trådløst Internett (WiFi) via Get Fiber Gateway (ONT) – Dette er Fibersentralen i husstanden
Ønskes raskere internett, her er oppgraderingstilbudet:

Get Box II, 20 faste, og 20 valgfrie TV kanaler, se www.nsbl.no for mer informasjon.
Alle beboere som ønsker dekoder nr 2 (Ekstra TV i huset), får Get Box Mikro til kroner 39,- pr mnd,
normal pris er 49 kroner.
De beboere som har kjøpt seg nyere HDPVR dekodere(siste 24 mnd) fra Canal Digital vil bli godtgjort
med en verdisjekk på Get bredbåndstjenester verdt 1500 kroner. HDPVR dekoderen beholder dere
selv eiendomsretten til, og den kan evt selges på for eksempel www.finn.no
Tidsplaner og datoer:
Vi har fått signaler fra BKT (GET’s utbygger) om at fiber arbeidet vil starte om ca 14 dager.
- Beboere vil bli informert direkte av GET/BKT, også når montør må inn i leiligheter.
Oppkobling til GET: 01.06.2014
Nedkobling Canal Digital: 01.06.2014
Hver enkelt beboer som har avtaler med Canal Digital utover den kollektive avtalen, må selv sørge for
å si opp sin egen avtale med virkning fra 01.06.2014. Etter det vi har fått opplyst fra Canal Digital ser
er oppsigelsestiden den måneden man sier opp i + 1 måned til. Vi ber om at den enkelte sjekker dette
gjelder den avtalen den enkelte har med Canal Digital og sier opp sien avtaler.

Ytterligere informasjon blir lagt ut på www.nsbl.no, distribuert i postkasser, eller oppslag på søpleskur.
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