Januar 2022

Gladnyhet til husstandene
i Singsås Sør/Øst.
Denne muligheten bør du ikke gå glipp av.
Nå kan du få din egen fiberkabel rett inn i stua,
uten at du må dele kapasitet med naboen!
Hurra! I desember 2021 fikk NTE tilslag fra Trøndelag
Fylkeskommune for å bygge ut fiberbredbånd i området
Singsås Sør/Øst (se feltkart på nte.no/singsaas).
Det betyr at fremtidens kommunikasjonsløsninger
kan være på vei til deg om mange nok blir med.

NTE har vært den største pådriveren for
fiberutbygging i Trøndelag de siste 15. årene
og vi har ikke tenkt å gi oss her.
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100 % trønderfiber helt inn til husveggen!
I over 15 år har vi bygd en infrastruktur for å legge til rette
for en digital hverdag også i Trøndelag. Med Altibox
fiberbredbånd levert av NTE får du en helt egen fiberkabel
inn til husveggen, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å
måtte dele kapasiteten med andre. Signalene sendes med
lysets hastighet, slik at du kan få det du trenger av både
hastighet og kapasitet, i dag og i fremtiden.

Enda bedre underholdning!
Den nye tv- og strømmeboksen tilbyr et gigantisk univers av
underholdning – men i en fin og enkel oversikt. Siden den er
basert på Android TV, inneholder den mange nye muligheter.
All underholdning samme sted: kanaler og
strømmetjenester som Netflix, Viaplay, TV 2 Play ++
Last ned appene du ønsker fra Google Play-butikken, for
eksempel YouTube og spill
Mulighet for trådløs tilkobling
Flyttbar tv-dekoder - bruk den både hjemme og på hytta
Stemmestyring - snakk til fjernkontrollen
4K og innebygget Chromecast
Start forfra, opptak, pause, velg ditt innhold

Strømmetjenester og kanaler: Skreddersy din tv-pakke.
Netflix, Viaplay, TV 2 Play - eller noe helt annet? Velg dine
strømmefavoritter! Våre tv-pakker inkluderer 50 - 100 poeng
til bruk på valgfrie strømmetjenester og kanaler. Inkludert
får du også de mest populære kanalene, og kan fritt
strømme NRK TV, NRK Super og filmtjenesten Godt Norsk.
Og du, vi har selvfølgelig også valgfrie sportspakker

Vil du vite mer, eller ønsker du rett og slett
å melde interesse med en gang?
Vi kommer innom din husstand for å snakke med deg om hvilke løsninger du kan få fra
oss i NTE og Altibox. Ønsker du å sjekke produkter og priser nå eller rett og slett melde
interesse med en gang? Gå på nte.no/singsaas eller ved å scanne QR-koden.
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Vi tar selvsagt smittevern på største alvor og i samråd med
kommunen følger vi retningslinjene pålagt av helsemyndighetene.
Av samme årsak har vi i forkant distribuert denne informasjonen.
Vi har imidlertid full forståelse for om noen ikke ønsker vårt besøk på
døra. I så fall hadde det vært fint om vi kunne fått en tilbakemelding fra
dere så snart som mulig, enten på e-post: fiber@nte.no eller til vår
kundeservice på tlf. 74 15 02 00, oppgi at dere bor i feltet Singsås Sør/
Øst eller gå inn på www.nte.no/singsaas og fyll ut kontaktskjema eller
bestillingsskjema der. På denne hjemmesiden vil vi også oppdatere
fristen for å melde tilbake om du ikke vil ha besøk på døra.

