
ANBEFALT HASTIGHET
BREDBÅND 100
For deg med enkel 
internettbruk.
Ordinært 719 per mnd.

BREDBÅND 200
For hjem med flere  
brukere på nett.
Ordinært 819 per mnd.

BREDBÅND 350
For familier med behov for 
ekstra kapasitet.
Ordinært 879 per mnd.

BREDBÅND 600*
For deg som vil ha det 
aller beste.
Ordinært 1149 per mnd.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester se telenor.no/fiber eller ring 915 09000.

  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 350, T-We Boks II med opptak og WiFi Ruter*  799 per mnd. 9 588  7 284* 
 Frakt T-We Boks II og WiFi Ruter 149 149
  SUM  9 737 14 264

*   Tilbudet forutsetter 12 måneder bindingstid fra installasjonsdato og gjelder ikke hastigheten Bredbånd 600. (Bredbånd 600 har pakkepris med TV 
til 999 kroner per måned.) Ordinær månedspris for pakken er 1406 kroner (Bredbånd 350: 879 kroner, T-We Grunnpakke: 509 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 oppsigelse av TV-abonnementet etter kampanje perioden gjelder ordinære bredbåndspriser.

Følgende utstyr kan bestilles i tillegg: T-We Boks II uten opptaker 99 kroner per måned og WiFi Forsterker 29 kroner per måned.

Finn din bredbåndshastighet
Hvordan bruker du bredbåndet ditt? Finn ut hvilken bredbåndshastighet som passer for deg i oversikten under. Oppgitte bredbåndspriser  forutsetter at 
du samtidig har et abonnement på T-We Grunnpakke. 

Velg en fremtidsrettet fiberløsning fra Telenor
Med et nytt fibernett hjem til deg får du en fremtidsrettet TV- og bredbåndsløsning med suveren 
bredbåndskapasitet og smarte TV-tjenester med T-We. 

TV og valgfri bredbåndshastighet fra kun 799 per måned første år*

Priseksempel under er med Bredbånd 350. Besparelsen er avhengig av valgt bredbåndshastighet. Les mer om mulig hetene med fiber på telenor.no/fiber

Alltid med Telenor:

Alltid WiFi
Garanterer at du blir for-
nøyd med WiFi- dekningen 
i hele hjemmet.

Alltid på Nett-garanti
Hvis nettet faller ut sørger 
vi for at du alltid  kommer 
deg på nett igjen. 

Underholdnings- 
 portalen T-We
Telenor T-We samler TV- 
og strømme tjenester på 
ett sted, og gir deg første-
klasses under holdning når 
og hvor du vil. 

Nettvern 

Et filter som ligger i Telenor- 
nettet, og stopper deg hvis 
du er i ferd med å gå inn 
på utrygge sider – slik at 
du surfer enda tryggere.

Familiebonus
Samle TV, bredbånd og 
mobil hos Telenor og få 
Familie bonus – ekstra 
mobildata hver måned, helt 
uten ekstra kostnad. Alt 
på ett sted lønner seg.



T-We - TV slik du alltid har ønsket deg
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.

■    God brukeropplevelse med rask og enkel navigering  
■    Opptaksmulighet med opptil 200 timer i HD-kvalitet (1 TB), inntil 3  samtidige opptak
■    Boksen støtter 4K og HDR bilde kvalitet 
■    Oppladbar fjernkontroll
■    Talesøk på fjernkontrollen
■    Start Forfra – når du kommer for sent til programstart

T-We Boks II

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

Nå kan du sette sammen din egen underholdningspakke av TV- 
og strømmetjenester som du kan kose deg med når og hvor du vil. 
Med T-We Appen kan du også ta med deg inn holdet ditt når du er 
på farten, også på reisefot i Europa (innen EU/EØS).

Alltid med T-We 

Alltid med stabilt og trygt bredbånd
  Prisvinnende 
design av 
Snøhetta


