Eksklusivt

kampanjetilbud
på TV og Internett

Fri etablering for eksisterende kunder
Ingen bindingstid
Ny fibersentral fra 3net inkludert
Gode pakketilbud TV og Internett

Sørreisa

Lynraskt internett
3nets kunder får synkrone hastigheter, som betyr at du har
samme raske hastighet på opp- og nedlasting.

15/15

Kr 449,- pr mnd

100/100

få 200/200 Mbps i 6 mnd
Kr 599,- pr mnd

200/200

få 500/500 Mbps i 6 mnd
Kr 699,- pr mnd

Andre kapasiteter er tilgjengelige.

Wifi i hele huset

Singel AirTies kr 1500,-

Premium Wifi
Premium Wifi - leieprodukt AirTies
Bolig, etabl. kr 1000,- /49,- pr mnd
12 mnd. binding

AirtTies Bolig kr 2990,-

PAKKETILBUD PÅ INTERNETT OG TV
1

EN GOD START

Internett 15/15 Mbps. I tillegg for du kanalpakken Get Start med mulighet for å
velge dine egne favorittkanaler og vår nye streamingdekoder, Get boX. Get boX gir
deg full HD-tv, lynrask zapping og digital surround-lyd.

15/15

Kun

948,- pr mnd.

Tilbud
3 mnd fri bruk Get Start
12mnd binding

PAKKETILBUD PÅ INTERNETT OG TV
2

BESTSELGEREN
Internett 100/100 Mbps. Få 200/200 Mbps i 6 mnd. Med 100 Mbps bredbåndshastighet kan man lett være flere på nett uten å konkurrere om båndbredde. Du får kanalpakken
Get Start med mulighet for å velge dine egne favorittkanaler, og vår nye streamingdekoder,
Get boX. Get boX gir deg full HD-tv, lynrask zapping og digital surround-lyd.

100/100

Kun

1098,- pr mnd.

Tilbud
Få 200/200 Mbps i 6mnd.
3 mnd fri bruk Get Start
12mnd binding

PAKKETILBUD PÅ INTERNETT OG TV
3

BONUSLØSNINGEN
Internett 100/100 Mbps. Få 200/200 Mbps i 6 mnd. Med 100 Mbps bredbåndshastighet kan man lett være flere på nett uten å konkurrere om båndbredde. Du får kanalpakken
Get Start med mulighet for å velge dine egne favorittkanaler, og vår beste boks, Get boX
med opptaksfunksjon. Funksjonene pause, spole, opptak og serieopptak er selvsagt integrert.
Opptak lagres i skyen, og har en varighet på 6mnd. Get boX gir deg full HD-tv, lynrask
zapping og digital surround-lyd.

100/100

Med bonusløsningen leveres Get boX med
opptaksfunksjon. Les mer her

Kun

1198,- pr mnd.

Tilbud
Få 200/200 Mbps i 6mnd.
3 mnd fri bruk Get Start
Get boX med opptaksfunksjon
12mnd binding

PAKKETILBUD PÅ INTERNETT OG TV

ALLTID INKLUDERT
For å sikre at du får den aller beste brukeropplevelsen,
gir vi deg i tillegg flere smarte produkter- og tjenester,
uansett hvilken pakke du velger!

SE GET TV HVOR DU VIL
Gjennom Get-appen og Get nett-tv får du nå tilgang

til TV-arkivet, direkte TV, filmer, serier og sport – hvor
enn du befinner deg i Norge. Så nå kan du se favorittseriene dine hvor og når du vil i TV-arkivet, eller følge
med på det som skjer på TV akkurat nå.

Get Filmleie - velg blant mer enn 5000
titler rett fra fjernkontrollen.

1

Du kan bestille på 3net.no/bestilling-soerreisa
eller ringe oss på telefon 77 77 04 99

2

Vi sender deg fortløpende informasjon om
fremdriften i forhold til montering av ny
fibersentral. Du vil bli kontaktet for nærmere
avtale om installasjon og utlevering av utstyr.

3

Du får tilgang til markedets beste og mest brukervennlige produkter og tjenester – kos deg!

Tilknytning i eksisterende anlegg kr 0,Nye anlegg har kostpris, ta kontakt for
pristilbud for din bolig.
Vi har også andre kombinasjoner og
internettkapasiteter tilgjengelig dersom
ønskelig!

Tilbudet gjelder fram til 01.09.20 og gjelder eksisterende kunder.
Fri bruk Get Start medfører 12 mnd binding. Vi tar forbehold om trykkfeil.

3net AS
Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen
Tlf. 77 77 04 99 • kunde@3net.no
www.3net.no

bjørkmanns

DET ER ENKELT Å BLI
KUNDE HOS 3NET!

