
Neste generasjons bredbåndsteknologi

NORGES RASKESTE 
BREDBÅND

Vi investerer betydelig i å oppgradere 
nettet vårt, slik at vi alltid kan levere den 
kapasiteten og hastigheten dere har 
behov for.
   
Dere trenger med andre ord ikke bytte 
leverandør eller gjøre store inngrep i 
borettslaget for å få et raskt og problemfritt 
nett. Vi tar hånd om hele prosessen 
på en rask og smidig måte. Dette er et 
miljøvennlig alternativ til å bygge et 
helt nytt nett.

• Symmetriske hastigheter 
helt opp til 300 Mbps

• Hastigheter helt opp til 1250 Mbts

• Kraftig økning i kapasitet

• Bedre stabilitet

• Premium wifi -utstyr til 
alle beboere

BORETTSLAGET FÅR:
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SLIK OPPGRADERER VI

Fiberkabel Coax-kabel

4. Nytt trådløst modem og 
antennekontakt i alle leiligheter

3. Nye signalforsterkere og 
splittere i bygg

2. Eksisterende 
kabel gjenbrukes

1. Eksisterende 
sentral oppgraderes

Lokal 
sentral

• Oppgraderer lokal sentral med ny teknologi 
som gir kraftig økning i kapasitet

• Gjenbruker de eksisterende kablene 
som gir en positiv gevinst også for miljøet

• Oppgradering av alle signalforsterkere

• Oppgradering av antennekontakt i stuen i alle 
leiligheter

• Installerer nytt wifi -utstyr hos alle beboere

Vi vet det er ulike behov i borettslag, og derfor sikrer 
vi nok kapasitet og hastighet slik at alle kan strømme 
og surfe så mye de vil. Dette er et fullverdig alternativ 
til et fi bernett.
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NYTT OG KRAFTIG 
WIFI-UTSTYR

Surfe- og strømmevanene våre er i endring, 
og derfor har bredbånd med god hastighet og 
stabilitet blitt en nødvendighet.

Vårt nye modem har fi re innebygde anten-
ner som gir en høyere wifi -kapasitet for fl ere 
brukere samtidig. Modemet gir derfor bedre 
hastighet, stabilitet og dekning i leiligheten. 
Det støtter med andre ord alle behov, fra det 
mest avanserte til enkel surfi ng.
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– Løsningen fra Telia 
krysset av på alle 
våre viktigste punkter, 
og vi mener de leverer 
fremtidens bredbånd, 
sier Midttun.

– Vi fi kk bedre stabilitet og høyere hastighet 
på bredbåndet uten graving. Alle teknologier 
og fl ere leverandører ble nøye vurdert da 
Marius Midttun skulle velge bredbånd på 
vegne av borettslaget.

– Fra Telia var det virkelig så enkelt som de 
beskrev det: Én tekniker inn 10-15 minutter i 
hver leilighet, alt løst på et par dager. Det var 
så smertefritt som det kunne få blitt. 

– Og i et miljøperspektiv er det jo supert å 
kunne gjenbruke eksisterende kabler og 
ledninger, sier Midttun.

VIL DU VITE MER? 

VI FIKK FREMTIDENS 
BREDBÅND UTEN 
STORE INNGREP

Gå inn på telia.no/bredbåndsteknologi
Styret kan også kontakte oss på telefon 
21 90 07 30 eller styremail@telia.no


