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Til beboere i Bogeråsen borettslag 

Informasjon om ny avtale med Canal Digital 

Bogeråsen borettslag har i 2014 inngått ny avtale med Canal Digital om levering av 
TV og internett til borrettslagets beboere. Avtalen heter KOMPLETT og er en 
fleksibel, økonomisk gunstig avtale som gir beboerne Digital-tv, HD- tv, analog-tv og 
bredbånd med mulighet for bredbåndstelefoni.  I tillegg får hver enkelt beboer gode 
rabattfordeler på produkter utover fellesavtalen, herunder raskere internett og 
opptaksdekodere.  Styret mener det er viktig at samtlige husstander i borettslaget 
skal ha tilgang til det digitale TV-nettet, samt ha internettilgang. Bakgrunnen for 
dette er at det analoge TV-nettet vil stenge ned i nærmeste fremtid, samt at dette vil 
være med på å modernisere borettslaget. 

Dette inngår i avtalen: 

- Bredbånds internett 
Komplettavtalen gir tilgang til en rask og stabil bredbåndsløsning. Avhengig 
av beboernes behov kan man velge fellesavtale basert på 
bredbåndsproduktene MINI (2 Mbps) eller MAXI (12 Mbps). Inkludert i 
abonnementet er også sikkerhetspakke og e-postadresser. Bogeråsen 
borettslag har inngått MINI avtale, og i følge Canal Digital vil denne 
hastigheten settes opp til 5 Mbs, i løpet av 2014.  
 

- Digital Grunnpakke 
Grunnpakke med valgfrihet. Dere får en fast del med de store norske og 
internasjonale kanalene. I tillegg kan hver enkelt velge inntil 15 kanaler fritt - 
uten ekstra kostnad. Med i Grunnpakken får kundene tilgang til 
musikktjenesten Wimp og filmleietjenesten GO. 
 

- Valg mellom 2 dekodere 
HD-boksen som leveres gratis til dere, gir tilgang til hele tv-tilbudet både 
digitalt og i HD. Den nye T-We boksen gir i tillegg opptaksfunksjonalitet. 
Ønsker dere denne dekoderen må denne kjøpes selv. 
 

- Digitale underholdningstjenester 
Musikktjenesten WiMP som gir våre kunder tilgang til et enormt 
musikkbibliotek på PC, er inkludert i den digitale grunnpakken. 
Musikktjenesten og Filmleietjenesten GO er også tilgjengelig på dekoder. I 
tillegg har kundene tilgang til TV og filmleie på underholdningsportalen GO på 
nett. 

https://kabel.canaldigital.no/Storkunde/Sameier-og-borettslag/Hva-er-Komplettavtale/Gode-rabatter-med-Komplett/
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Dere vil i løpet av dette kvartalet bli kontakten av Canal Digital for å inngå avtale om 
levering og evt. montering av ny dekoder, samt modem til internett. Dette gjøres 
kostnadsfritt for dere. Etter dette vil dere da ha tilgang til Digital TV, samt internett, 
inkludert i dagens fellesutgifter.  

Ønsker dere raskere internetthastighet, kan dere selv bestille dette til gode rabatter. 
25 Mps (269,-), 50Mps (349,-) eller 100 Mps.(449,-) Prisene er vesentlig lavere enn 
de vi kan inngå med dagens avtale. Ønsker dere trådløst internett (WiFi), må dere 
selv sørge for en trådløs router / modem.  

TV-dekoderen og internettmodem tilhører borettslaget, og skal følge boligen ved 
evt. salg. Har dere allerede digital TV og / eller internett fra Canal Digital, vil dere nå 
få lavere kostnader på dette, samt en ekstra HD-dekoder- Denne kan for eksempel 
brukes til en annen TV, evt. erstatte den dere har i dag, om dere ønsker enda lavere 
kostnader. Skulle ingen av delene være et aktuelt alternativ, ber vi om at dere 
avtaler kun levering og at dette lagres i boligen. Vedlikehold av utstyret vil være 
beboers ansvar. 

Styret vil understreke igjen at denne avtalen ikke vil påvirke eksisterende 
fellesutgifter for den enkelte beboer, og at levering og montering vil skje 
kostnadsfritt. 

Har der behov for ytterligere informasjon, sjekk ut canaldigital.no eller ta kontakt 
med styremedlem Jan Vegard Heierdal på tlf. 932 08 516. 

Mvh 
Styret i Bogeråsen borettslag 


