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Ny TV-pakke fra Get – CanalDigital/Telenor er ute 

 Sist i oktober ble CanalDigital Kabel-TV omorganisert inn i Telenor. Den nye kabel-TV 

ledelsen startet ganske snart å si opp avtaler som utløp i nær fremtid, og en av de 

avtalene gjaldt ATMcom, som har levert TV-tjenester til 

Linderud Borettslag II, Linderud Boligsameie 1 og Linderudveien Boligsameie. 

 Forhandlinger med Telenor førte ikke frem. De ønsket å være totalleverandør av TV 

og Internet, med full kontroll over våre nett. Individuell tilpasning «var ikke mulig». Vi 

fikk til slutt en pris på bare TV - den var det dobbelte av hva vi har betalt i 2018. 

Get er vår nye TV-leverandør 

Etter en anbudsrunde med Telenor, Get og Riks-TV, valgte styret i Linderud 

Borettslag II: GET som ny leverandør av TV-tjenester, 

   og fellesavtale for pakken «TV-Start-30». 

a) Get har et fleksibelt system med et lite antall (12) faste TV-kanaler, og en pott 

«poeng» som brukes til å velge sine TV-kanaler og/eller strømmetjenester, til  

differensiert «poengpris». Pakken «TV-Start-30» har 30 poeng. 10 ekstra poeng 

koster 25 kr/mnd. 

b) Nye dekodere (Get boX) vil bli distribuert nær dato for skiftet (ikke fastsatt). 

c) CAM/kortleser tilbys ikke (og det gjør heller ikke Telenor lenger). 

d) For de som absolutt ikke vil være med på TV-fellesavtalen er det 

reservasjonsmulighet. Se eget oppslag, samt avtaleskjema. Frist: 30. mars. 

Retur av CanalDigital-dekodere - etter 18. april 

 Telenor har allerede sendt ut adresselapper for retur av utstyr gjennom Posten. 

Utstyret må beholdes frem til overgangen til Get. 

 Utstyr som eies av Telenor/CanalDigital skal returneres etter 18.april: 

1 x PVR-dekoder m/Fjernkontroll, Kraftforsyning, HDMI-kabel og Antennekabel. 

Eventuelle CAM/kortlesere. 

 De som har kjøpt ekstra CanalDigital-dekodere: 

Dekodere vil ikke kunne motta TV etter overgangen. Man vil kunne se på tidligere 

opptak. 
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