
Telenor. Alltid med.

De beste TV og 
 bredbåndsopplevelsene 



Hastigheter for alle behov
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 stiller det store krav til bredbåndet.
Vi innfører derfor nå et helt nytt topp-produkt, Bredbånd 1000. Med Alltid På Nett- 
garantien og Nettvern inkludert i abonnementet ditt skal du være trygg på at du får 
de beste bredbåndsopplevelsene.

Du fortjener et bredbånd som alltid 
virker. Hvis nettet likevel faller ut har du 
Alltid På Nett- garanti, som gir deg med 
mobil abonnement fra  Telenor kostnadsfri 
data pakke (50 GB).

Alltid På Nett-garanti Nettvern

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 program-
vare – slik at du surfer enda tryggere.

Bredbånd 100 For hjem med enkel internettbruk

Bredbånd 200 For hjem med flere brukere

Bredbånd 350 For hjem med behov for ekstra kapasitet

Bredbånd 600 For hjem som stiller høye krav

Bredbånd 1000 For hjem som ønsker det aller beste

Alltid stabilt og trygt bredbånd



Alltid WiFi
Vi knytter oss til stadig flere nettbaserte produkter og 
 tjenester, derfor er det viktig å ha et best mulig hjemmenett. 
Vårt mål er å levere det aller beste hjemmenettet og med 
«Alltid WiFi» garanterer vi at du blir fornøyd. WiFi Ruter og 
forsterker kommuniserer med hverandre i et Mesh-nettverk 
og sørger for optimal dekning – uansett hvor i boligen du 
befinner deg.

Med Alltid WiFi får du:

   Utstyr designet av Snøhetta

   Mesh-løsning

   Optimal WiFi-dekning i hele hjemmet

   Smart WiFi – velger automatisk beste nett (2,4 og 5GHz)

   Enkel oppkobling, enkelt å bruke

   Eksperthjelp – uten ekstra kostnad

   Fornøydhetsgaranti

  Prisvinnende 
design av 
Snøhetta



Noe av innholdet du kan velge

Hold deg underholdt

Du kan velge strømmetjenesten HBO Nordic og mye annet  spennende innhold inn i 
TV-abonnementet ditt – uten ekstra  kostnader. Med vårt poeng system får du alltid 
med dine favoritter, du velger selv det innholdet du vil se. Du får en  liten basispakke 
og 100 poeng som du kan  bruke til å velge de TV- og strømme tjenestene du ønsker.
 
Les mer og la deg inspirere på telenor.no/tv

Skreddersy din egen TV- og strømmepakke

Inkludert



Underholdningsportalen T-We samler TV og populære 
strømmetjenester på ett sted – og gir deg frihet til å se 
det du vil på hvilken skjerm du vil. 

Anbefalt underholdning på tvers av kanaler 
og strømme innhold

 Se program du har gått glipp av 7 dager tilbake i tid 

Start forfra hvis du kommer for sent

Filmleie med alle de store kinosukessene

Enkelt med talesøk på fjernkontrollen

Egne brukerprofiler for hele familien

Alltid med T-We:

Telenor T-We – TV slik 
du alltid har ønsket deg 



•    Innholdet du velger i din TV-pakke kan du se hvor som helst og når som helst

•    Serien du startet på T-We-boksen, kan du fortsette å se på i appen

•    Filmer du leier på T-We-boksen kan du se i T-We-appen

•    Egne profiler tilpasset deg og din families bruk

•    Du kan programmere opptak på T-We-boksen direkte fra T-We-appen 

Se hvor du vil med T-We App
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Alltid med Telenor:

Alltid WiFi
Garanterer at du blir fornøyd med WiFi- dekningen i hele hjemmet.

Alltid på Nett-garanti
Hvis nettet faller ut sørger vi for at du  kommer deg på nett igjen. 

TV- og strømmetjenesten T-We 
Telenor T-We samler TV- og strømme tjenester på ett sted, og gir deg første-
klasses under holdning når og hvor du vil – også på ferie i Europa (EU/EØS).

Nettvern 

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

Familiebonus
Samle TV, bredbånd og mobil hos Telenor og få Familiebonus – ekstra mobil-
data hver måned, helt uten ekstra kostnad. Alt på ett sted lønner seg.

For mer informasjon 
telenor.no                   telenornorge                915 09000


