
Komplett 100

Kjøp av ekstra poengpakker med 20 poeng 
uten bindingstid koster 29 kroner per måned.

TV- og strømme-
tjenesten T-We

    T-We Basis

    100 poeng til valgfritt innhold

    Bytt kanaler og strømme-
tjenester så ofte du vil

    Brukerprofiler som 
 anbefaler innhold

    T-We appen i hele EU/EØS

Bredbånd

    Bredbånd 100 Mbps

   Alltid På Nett-garanti

   Sikkerhetsfilteret Nettvern

    Rabatt på individuell opp-
gradering av hastighet

    Familiebonus: Jo flere 
 produkter du har samlet 
hos Telenor, jo mer ekstra 
data får du.

Med pakken Komplett får alle beboere TV- og strømme-
tjenesten T-We og stabilt bredbånd fra Telenor.

Oppgradering

Beboer står fritt til å opp-
gradere sitt  abonnement 
individuelt. Se priser her:

    Bredbånd 200 229,–

    Bredbånd 350 319,–

    Bredbånd 600 599,–

    Bredbånd 1000 749,–



Kanalpakker og strømmeinnhold
Her fi nner du både TV-kanaler og strømmeinnhold satt sammen innenfor den sjangeren du ønsker 

Valgfrie kanaler
1–3 poeng per kanal

Med T-We får du en basispakke og 100 poeng som du kan bruke på å velge inn 
strømmetjenester og innhold du selv ønsker. Vi har gjort det enkelt med et startoppsett 
med de mest populære kanalene. Disse er markert i blått under og kan byttes så ofte du 
vil eller velges bort hvis du ønsker på telenor.no. Merk at innholdet i T-We kan endres.

T-We Basis
TV-pakken består av en basispakke som alle får. Inkluderer også ukesarkiv på kanalene og programarkivet til TVNorge.

Inkluderte apper på TV-boksen
Apper som er installert på TV-boksen. Merk at disse kan ha egne abonnement

Bytt 
så ofte 
du vil

Strømmetjenester
Valgfritt innhold

10  poeng60 poeng 10 poeng70 poeng
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15 poeng 6 poeng50 poeng
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