GLADNYHET!! Oppgradering av hastighet
Norcom Norefjell AS og Krøderen Elektro AS kan med glede informere om at vi nå har
mulighet til å levere bredbåndslinjer med høyere hastigheter til deg som mottar signaler
fra våre basestasjoner i Sigdal (dette gjelder mottak fra Olhovd, Eidalsroa og Båsheim). Vi
har frigjort luftkapasitet og satt opp nye sendere på basestasjonene.
Dersom du ønsker oppgradering av linjen din, må du gå inn på bestillingsskjema her:
https://www.eke.no/tjenester/bredbaand/bestilling/bredbaand-fra-olhovd-eidalsroa-ogbaasheim/
Her velger du "Oppgradering", hvilken hastighetspakke du ønsker, samt fyller inn resten i
henhold til det som er registrert på eksisterende abonnement. Pr. dags dato har du
abonnementet som heter "Grunnabonnement", med hastighet på 4Mbps nedlasting, og
2Mbps opplasting.
Det kan være nødvendig å bytte den utvendige antennen din for å kunne motta de nye
hastighetene – vi vil i tilfelle ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for bytte. Er det ikke
nødvendig å bytte antenne hos deg, vil du få en tilbakemelding når ny hastighet er etablert
og idriftsatt på ditt abonnement.
Oppgradering av hastighet, har en engangskostnad på 750,- kr uansett hvilken hastighet
man ønsker å oppgradere fra og til, og uavhengig av om vi må bytte antenne hos deg eller
ikke. Det påløper ingen ekstra kostnader utover dette, bortsett fra ny månedspris for valgt
abonnement. Ny månedspris på abonnementet avhenger av hvilken hastighet du velger.

Nye abonnementsalternativer er som følger (man kan selvfølgelig
velge å beholde det abonnementet man allerede har):
NAVN:

HASTIGHET:

MÅNEDSPRIS:

"Basisabonnement"

8Mbps nedlast/2Mbps opplast

379,- kr. inkl. mva.

"BasisPluss abonnement"

10Mbps nedlast/2Mbps opplast

399,- kr. inkl. mva.

"Familieabonnement"

12Mbps nedlast/2Mbps opplast

449,- kr. inkl. mva.

"Premiumabonnement"

15Mbps nedlast/5Mbps opplast

549,- kr. inkl.mva.

*Hastighetene er oppgitt som "opptil" hastighet, og krever at mottaksforholdene hos abonnent er
tilfredsstillende både med tanke på fri-sikt og dekning/avstand. Det er ingen begrensning på datamengde.

Med vennlig hilsen
Norcom Norefjell AS/Krøderen Elektro AS

