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Forlengelse av avtalen med Get mot en
oppgradering av borettslagets interne kabelnett
Oppgraderingen koster kr. 1.250.000,- inkl. mva og dekkes av Get i en femårig
avtale. Nærmere beskrivelse av arbeidet som vil bli gjort:
Bytte 9 skap for plass til ekstra forsterker i 8. etasje. Montering av 112 stk.
avgrenere, montere opp 12 nye forsterkerpunkter og ekstra trafo. Legge kabel til
nye forsterkerpunkter. Innmåling av kabelnett og dokumentasjon inngår.
Bredbåndslinje med fast ip til samtlige vaskerier.
Avtalen med Get inneholder forøvrig
følgende:
Digital-tv (20 faste og 20 valgbare
kanaler fra en pakke på ca. 90
valgbare kanaler)

Bredbånd 2/2 Mbps med ordinære
individuelle oppkjøpspriser. Tjenesten
er valgfri for beboer. (Det er ingen
bredbåndsavtale mellom Get og
borettslaget ved forlengelse av
avtalen).

Bytte av valgbare kanaler er
kostnadsfritt for kunde. “Bytte av kanaler
gjør du på din side hos get”.

Get TV app (iPad/iPhone/Android)
med 31 kanaler innenfor husstanden og
11 utenfor.

1stk. Get box Mikro til hver husstand.
Beboer kan selv velge om de ønsker å
bruke standard dekoder eller bytte til
dekoder med opptak. Ved bytte til
dekoder med opptak ytes det kr. 30,- i
månedsrabatt på individuelt leie.

OBOS velger Get
OBOS har valgt Get
som partner for
levering av bredbåndstjenester og digital-tv til
borettslag og sameier. I
tillegg til bredbånd og
digital-tv og skal Get
og OBOS også utvikle
fremtidens smarte hjem
tilpasset OBOS’ medlemmer.
OBOS er godt fornøyd
med å ha fått på plass
en samarbeidsavtale
med Get. Nå sikrer vi
eksisterende beboere,
og kjøpere av våre nye
boliger, fremtidsrettede
løsninger for hjemmet.
Avtalen gir konkurransedyktige priser på levering av bredbåndstjenester og digital-tv til
mer enn 80 000 husstander som forvaltes av

OBOS, sier konserndirektør for forvaltning
og rådgivning, Morten
Aagenæs i OBOS.
Smarte hjem- og
skytjenester
Get har levert innovative
tjenester i det norske
markedet i 40 år, og vi
skal snart lansere neste
generasjons bredbåndsog tv-tjenester inkludert
smarte hjem- og skytjenester. For Get er
innovasjon og nytenkning
drivkraften i alt vi gjør,
og vi gleder oss til å
fortsette å levere
fremtidsrettede tjenester
til OBOS’ kunder, sier
Gunnar Evensen, CEO i
Get og TDC Norge.
OBOS er den største
profesjonelle bolig-

forvalteren i Norge, og
har det siste året jobbet
målrettet for å inngå en
ny avtale med den beste
tv- og bredbåndsaktøren for OBOS
konsernet.
Grundig gjennomgang
Vi har hatt en anbudskonkurranse etterfulgt av
en grundig gjennomgang
av tilbud og betingelser
fra flere ulike aktører i
markedet. Til slutt var
det Get som hadde den
beste totalløsningen, sier
Aagenæs.
Langt samarbeid
OBOS har samarbeidet
tett med Get i over ti år
på levering av digital-tv
og bredbånd til OBOSforvaltede boligselskap.
Fortsetter side 3
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OBOS velger Get
Nytt i denne avtalen er
at Get også skal levere
til OBOS-konsernets
nyboligproduksjon, samt

at OBOS og Get også
skal utvikle fremtidige
tjenester sammen.
Avtalen er inngått for

tre år og vil gjelde i
alle regionene hvor
OBOS er tilstede.

Oppsumering av punkter som blir lagt inn i
borettslagets avtale med Get
Den nye avtalen mellom Get og Obos er ganske fersk, og det vil ta noe tid å
implementere den. Her er en oppsummering av punkter som blir lagt inn i
borettslagets avtale.
OBOS AVTALEN

Inkluderes i borettslagets avtale.

20 kroner månedlig avslag per boenhet
ved en femårsavtale.
Kostnadsfritt bredbånd på eget styrerom.

Ja. Dette er inkludert i den avtalte prisen
i avtalen.
Ja. Dette er inkludert i dagens avtale.

20 prosent rabatt på Get Smarte Hjem
ved lansering.
Valgfri TV-pakke 5 ekstra OBOS kanaler*.

Ja. Ved lansering vil også gjelde
borettslagets avtale.
Ja. Ved lansering vil også gjelde
borettslagets avtale.
Ja.

Ubegrenset skylagring med Get Sky for
alle med Get-bredbånd.
Mulighet for wifi-sone i boligselskapets
fellesarealer*.
Dedikert service for styret.
30 kroner rabatt på Get box II av
veiledende pris.
40 kroner rabatt på Get box HD PVR av
veiledende pris.
10 prosent rabatt på Get bredbånd L100
av veiledende pris.

Ja. Ved lansering vil også gjelde
borettslagets avtale.
Ja.
Blir inkludert ved oppstart.
Tilbakevirkende fra 01.09.2015.
Blir inkludert ved oppstart.
Tilbakevirkende fra 01.09.2015.
Blir tilgjengelig når Obos rabatten er
implementert.

*5 ekstra OBOS kanaler og mulighet for wi7i-soner i fellesarealer vil være
tilgjengelig om kort tid, nærmere informasjon kommer.

God jul og
Godt nytt år
fra oss alle i
styret
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Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

Beboeravis
for
Solfjellet Borettslag
Styrekontor
Solfjellet Borettslag v/styrerommet.
Haugerudveien 78, 0674 - Oslo
Kontortid for beboere:
1. og 3. onsdagen i måneden
kl. 18.00 til 19.00. Ingen kontortid i
perioden 15. juni til 15. august

Solfjellet Borettslag består av
9 høyhus med 12 etasjer. Det er to
heiser og ett fellesvaskeri i hver
blokk. Byggingen av. borettslaget
tok til i 1966, ble ferdigstilt i
1970 og kan sies å være en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur. Arkitekter var
Rinnan og Tveten og
hovedentreprenør var
Fagbygg A/S.
Borettslaget består av 648
leiligheter. Det er tre hovedtyper
leiligheter, liten toroms, stor toroms
og treroms på henholdsvis
43,34 m2, 55,5 m2 og 80,55 m2.

Telefon:
22 32 21 03. Kun i kontortiden
1. og 3. onsdagen i måneden
mellom kl. 18.00 og 19.00
E-post:
solfjellet@borettslag.net
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! Vi er på Nett !

22 32 21 72
Kun i kontortiden kl. 10.30 til 11.30

http://www.solfjellet.no
E-post:
solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no
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Driftskontoret - Ansatte

Driftskontor

Kontortid for beboere:
Mandag til og med lørdag
kl. 10.30 til 11.30
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