
Priser for fellesavtaler med Telenor 2019 
 

Avtaletype Betales av * UGMI Komplett 10 Komplett 75 Komplett 300 

Avtalepris 22 andelseiere 312 436 566 696 

Oppgraderingspriser for hurtigere bredbånd (og antall UGMI-brukere pr. dato) 

Bredbånd 10  - - - - 

Bredbånd 75 13 beboere 464 289 - - 

Bredbånd 150 2 beboere 539 369 119 - 

Bredbånd 300 2 beboere 589 449 199 - 

Bredbånd 500  949 849 599 299 

Totalpris (for andelseier og beboer) for disse avtalene med hurtigere bredbånd 

Bredbånd 10  - 436 - - 

Bredbånd 75  776 725 566 - 

Bredbånd 150  851 805 685 - 

Bredbånd 300  901 885 765 696 

Bredbånd 500  1261 1285 1165 995 
 

*) Totalt antall leiligheter som Telenor tar betalt for. Alle priser er i kroner pr. mnd. 

 Kolonnen viser antall beboere som ifølge Telenor har valgt å bruke bredbånd fra dem. 

Da er det 5 leiligheter som ikke har bredbånd fra Telenor, og som kanskje bruker en annen leverandør. 

 

Andre forhold av betydning mht. avtalene 
UGMI-avtalen som borettslaget har med Telenor i dag er helt uten binding. 

Dersom vi ønsker å knytte oss til én av Komplett-avtalene må vi binde oss for tre år! 
 

Det er også verdt å merke seg at Komplett-avtalene med gratis dekoder og modem er av nyere dato. 

Dekodere og modem som er kjøpt inn til UGMI-avtalen tas ikke i retur om vi velger en Komplett-avtale! 

Alle vil få en dekoder som eies av Telenor og skal følge leiligheten ved slag. Det samme gjelder modemet. 
 

Ved inngåelse av en Komplett-avtale må styret forsyne Telenor med oppdaterte beboerlister hvert halvår. 

• Listene skal inneholde postadresse, leilighetsnummer, beboers navn, fødselsdato og kontaktinformasjon. 

• En montør fra Telenor vil kontrollere signalkvaliteten i alle leilighetene og montere dekoder og modem. 

 

Angående bytte av inngått avtale 
Undertegnede har i dag lagt ut en spørreundersøkelse i beboergruppa vår på Facebook: 

• Beboerne bes der svare på om de ønsker at borettslaget skal bytte til foreslåtte Komplett75-avtale. 

• Styret kontakter andelseierne for å verifisere at leietakere som besvarer undersøkelsen har svart korrekt. 

• Simpelt flertall gjelder. Om 12 eller flere ønsker å bytte utarbeider styret en beboerliste, se ovenfor. 
 

Andelseiere og beboere bes sette seg ekstra grundig inn i hvilke følger dette vil få for deres økonomi. 

Og det kan vel være hensynsfullt å tenke på de som ikke bruker bredbånd og følgene dette får for dem: 

• Ved bytte til Komplett 75 vil de som ikke bruker bredbånd måtte betale 254 ekstra pr. mnd. for ingenting! 

• De må også oppbevare et modem de ikke har bruk! Det er Telenors eiendom, og må erstattes ved tap. 

 

På neste side finner du linker til fullstendig informasjon innhentet mht. orienteringen gitt ovenfor. 

 

Jarle Andersen, 14.07.19 

 



Linker til bakenforliggende informasjon 
 

Følgende informasjon er lagt til grunn for styrelederens orientering mht. Telenor-avtalene i 2019: 

 

 

http://parkgata14.no/pg/fb/bg/telenor2019/EpostTelenor.pdf 

http://parkgata14.no/pg/fb/bg/telenor2019/Komplett10Produktark.pdf 

http://parkgata14.no/pg/fb/bg/telenor2019/Komplett75Produktark.pdf 

http://parkgata14.no/pg/fb/bg/telenor2019/Komplett300Produktark.pdf 

http://parkgata14.no/pg/fb/bg/telenor2019/Komplett10Tilbud.pdf 

http://parkgata14.no/pg/fb/bg/telenor2019/Komplett75Tilbud.pdf 

http://parkgata14.no/pg/fb/bg/telenor2019/Komplett300Tilbud.pdf 

http://parkgata14.no/pg/fb/bg/telenor2019/StandardAbonnementsvilkår.pdf 

http://parkgata14.no/pg/fb/bg/telenor2019/RammeavtaleKollektiveKunder.pdf 

 

 

Uklarheter, misforståelser eller feil i orienteringen kan meldes til Jarle på mobil 97088265. 

 


