
Bredbånd og TV
opplevelser fra Telenor



Raskt og stabilt bredbånd fra Telenor
I en travel hverdag er vi stadig mer avhengig av permanent tilgang til internett. Vi vil 
 surfe, laste opp og ned bilder, strømme film/musikk og sjekke sosiale medier – ofte på en 
gang. Med så mange enheter på nett samtidig er det viktig at det fungerer som det skal.

Du fortjener et bredbånd som alltid virker. Hvis 
nettet likevel faller ut har vi som eneste bred
båndsleverandør, en Alltid På Nettgaranti, som 
gir deg med mobil abonnement fra  Telenor gratis 
data pakke (15 GB).

Nettvern er et filter som ligger i selve Telenor 
nettet, og stopper deg hvis du er i ferd med å gå 
inn på en side som inneholder virus, svindelforsøk 
eller annen skadelig programvare – slik at du 
surfer enda tryggere.

Alltid På Nett-garanti Nettvern



Hvordan bruker du bredbåndet ditt? Finn ut hvilken bredbånds
hastighet som passer for deg i oversikten under. 

Bredbånd 

50
For deg med enkel 

internettbruk

Bredbånd 

100
For hjem med flere 

brukere på nett

Bredbånd 

250
For familier med behov 

for ekstra kapasitet

Bredbånd 

500
For deg som vil ha 

det aller beste

Finn din bredbåndshastighet

Design by Snøhetta

■    WiFidekning i hele hjemmet – utstyret optimaliserer automatisk WiFinettet ditt
■    Enkelt å installere, med automatisk sammenkobling av WiFiutstyret
■    Plasseringsvennlig design
■    WiFi Forsterker sikrer god dekning i  boliger med krevende dekningsforhold

WiFi Ruter og WiFi Forsterker

Nyhet! 

Nytt bredbåndsutstyr gir 
WiFi i hele hjemmet



Fast del Velg 15 – valgfri del

Mer enn vanlig TV

I tillegg til en innholdsrik TVpakke med alle de kanalene du kan 
ønske deg, inkluderer TWe også  kanalenes rikholdige arkiver 
som gjør at du kan se norske og utenlandske serier akkurat når 
det passer deg. 

Se program du har gått glipp av syv dager tilbake i tid. I tillegg 
kan du kose deg med filmer og komplette serier fra  inkluderte 
strømmetjenester både i underholdningsportalen på TV og 
i  TWe appen. Er du mye på farten? Husk at du kan se viktige 
sports begivenheter direkte i appen. Les mer på telenor.no/tv

TWe
Underholdningsportalen TWe samler under
holdningen på ett sted. I tillegg til et stort utvalg 
TVkanaler i TWe Grunnpakken får du inkluderte 
strømmetjenester som gir deg frihet til å se det du 
vil på hvilken skjerm du vil.



Inkluderte 
strømme tjenester
Med TWe får du alle TVkanalene du måtte 
ønske deg. I tillegg til inkluderte strømme
tjenester med stort utvalg, filmer, sport og 
serier. De mest populære tjenestene er lett 
tilgengelig fra TWe. 

Populære strømmetjenester kun ett 
taste trykk unna

De mest populære strømme tjenestene NRK TV og 
YouTube får du enkel tilgang til direkte fra TWe. 
Nå får du også TV 2 på farten.

Tjenestene krever eget abonnement



Kundene våre skal være trygge på at de er tilknyttet et 
stabilt bredbånd som er klargjort for fremtidens nettopp
levelser. Nettvanene våre endrer seg  konstant og stadig 
flere  smarte dingser kobles opp til hjemmenettet. For å 
møte kundenes behov investerer vi årlig store summer i 
moderne infrastruktur.

Stabilt bredbånd og 
TV for fremtiden

Fasene i en fiberutbygging

Bestilling
Du kan bestille hos våre salgsrepresentanter som 
besøker husstander  eller ringe vårt kundesenter 
på 915 09000 for mer informasjon.

Planlegging
Vanligvis tar dette et par måneder – avhengig av 
hvor lenge søknaden ligger på vent hos kommune, 
elverk eller private grunn eiere.

Utbygging
Denne fasen tar  vanligvis  mellom tre og seks 
 måneder. Fiberen vil enten graves ned i bakken 
eller  trekkes mellom stolper fram til din tomte
grense. 

Installasjon
Når det nærmer seg installasjonsdato blir du 
 kontaktet av montør for å avtale tidspunkt for 
installasjon av fiber til boligen din. Montøren 
vil i dialog med deg finne best mulig plassering 
av utstyret i boligen. 

Egeninnsats på tomten din
Der vi ikke kan levere fiber via luftstrekk må du 
selv grave ned fiberkabelen fra tomte grensen 
og inn til boligen din. Om dette er aktuelt vil 
du få beskjed av montøren. 

Du finner mer informasjon om utbyggings
prosessen på telenor.no/fiberutbygging

Utbygging av fiber er en omfattende prosess. 
Her kan du lese om de ulike fasene. 
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Hos oss får du:

Familiebonus 
– jo flere produkter du har samlet hos 
  Telenor – jo mere ekstra data får du.

TWe
førsteklasses underholdning samlet på ett sted.

Alltid På Nettgaranti
sørger for at du alltid kommer deg på nett.

Nettvern 

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

For mer informasjon 
telenor.no                   telenornorge                915 09000


