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 Bytte av hjemmesentral og utlevering av TV-boks   
 
 
I perioden uke 33 – 38 vil det bli gjennomført installasjon av ny fiberkontakt, bytte av 
hjemmesentral og utlevering av TV-boks i NorFri A/L Sameie.  

Installasjon av ny fiberkontakt og bytte av hjemmesentral: 

En montør installerer en fiberkontakt og en hjemmesentral i boligen din. Dato og tidspunkt 
for denne installasjonen, og mer informasjon om dette arbeidet, får du i eget skriv fra vår 
entreprenør. Hjemmesentralen som blir installert gir trådløst nett med den nyeste og mest 
moderne wifi-standard. Montør tar med seg gammelt bredbåndsutstyr i retur. 
 
Aktivering av hjemmesentral: 

Samme dag som installasjonen skjer, kort tid etter at montøren er ferdig, aktiveres den nye 
hjemmesentralen, og det blir utsendt påloggingsinformasjon til det nye utstyret per SMS. 

Utlevering av TV-boks: 

I forbindelse med ny avtale for TV og bredbånd som gjelder fra 15. august vil alle få 
tilbud om å bytte til vår nyeste boks – Telia Box.  
På flere torsdager i august/ september vil Telia ha en stand i «det Røde Huset». Hit 
kan du komme og få Telia box utlevert. Du får også oppkoblingshjelp hvis du ønsker 
det. Du vil få en SMS med dato og klokkeslett for når du kan hente din Telia box. 

Har du allerede den nyeste TV-boksen, er du også hjertelig velkommen om du skulle 
ha spørsmål eller ønsker en ekstra TV-boks. 

Med den nye avtalen kan du velge mellom følgende inkluderte tjenester: 

1. TV og internett:  
• TV & Strømming med 50 poeng som du kan bruke til å velge TV-innhold 
• Telia box inkludert opptak 
• Bredbåndshastighet 50 Mbps 

 
2. Kun internett:  

• Bredbåndshastighet 750 Mbps 
 

3. Kun TV:  
• TV – med 110 poeng som du kan bruke til å velge TV-innhold 

• 1stk TV box Mikro (Telia box kan ikke velges, da denne krever internett) 
 

Samle mer, få mer 

Samler du mobil, TV og internett hos oss får du blant annet dobbel data, Surfegaranti og 
flere TV-poeng. Les mer på telia.no/samlet, og se fordelene dine på telia.no/minside. 
 
Kontakt oss gjerne på telefon 21 90 60 50 (man-fre 08-20) hvis du lurer på noe.  
 
Hilsen oss i Telia 


