Subsidiert fiberutbygging i Rødøy kommune
Bestill fibernett før 15.juli og få supertilbud på framtidens nett og TV løsning
Nordix Data AS er i gang
med utbygging av fibernett
i Rødøy kommune. I
utbyggingperioden tilbyr vi
tilkobling til subsidiert pris
4900,- samt supertilbud på
TV og internett.
Velger man å koble seg på
senere, vil dette bli
vesentlig dyrere
Vi begynner utbygging av
nettet nå. Nettet er ventet
ferdig utbygd i løpet av
høst/vinter 2017.
Tidspunkt for å få signal avhenger også av sjøkabel/signalframførsel fra Telenor. Dette
forventes ferdig vinter 2017/2018.

Hvorfor fiber?







Alle prognoser og beregninger tilsier et betydelig kapasitetsbehov i fremtiden og det vil
løses med fiber. Nye streaming tjenester, TV og mer avanserte web sider medfører
behov for høyere kapasitet.
Mobile løsninger vil ikke klare fremtidens trafikkbehov alene.
Fremtidens TV med bl.a. 4K vil medføre behov for høyere kapasitet.
God svartid siden data overføres med lysets hastighet.
Fibernett er framtiden og vi ser alle store aktører i markedet satser på dette

Få en av markedets beste TV-løsninger med lynraskt internett
Nordix Data er oppkjøpt av Telenor. Vi har derfor gleden av å kunne tilby Telenors IP-TV
løsning med det som kanskje er Norges beste kanalpakke. Dersom du bestiller før 15. juli 2017
vil du i tillegg til subsidiert tilknytningsavgift få en superkampanje på TV og internett-løsning. Vi
kan da levere TV og internett fra kr. 599,- de første 12 mnd. I dette tilbudet får du også T-We
box med et hav av muligheter og funksjoner med på kjøpet. Denne har en verdi på kr. 3490,-.
Se egen T-We katalog for mer informasjon.

Priser ved bestilling før 15. juli 2017
Hastighet

Pris

Pris med TV pakke

20/20 Mbit/s

449,- pr. måned

599,-

50/50 Mbit/s

549,- pr. måned

699,- pr. måned

100/100 Mbit/s

649,- pr. måned

799,- pr. måned

250/250 Mbit/s

779,- pr. måned

899,- pr. måned

pr. måned
Etter 12 mnd:
kr. 898,-

Etter 12 mnd:
kr. 998,-

Etter 12 mnd:
kr. 1098,-

Etter 12 mnd:
kr. 1248,-

NB! Priser er inkl dekoderleie og kortleie. Evt. Fakturagebyr og/eller frakt tilkommer
Alle abonnement har 12mnd binding, kunden kan fritt gå opp og ned på hastighet i bindingstiden
Dette er kun privatabonnement, bedrifter kan sende prisforespørsel til firmapost@nordix.no
Rabattert trådløs ruter kommer i tillegg på kr. 499,- denne har en verdi på kr. 999,-

40 faste og 15 valgfrie kanaler inkludert
I TV-løsningen er det 40 faste og 15 valgfrie kanaler med som standard. Her har du godt utvalg
og masse fleksibilitet til å velge deg de kanalene som betyr mest for deg.
I tillegg til gratis T-We box følger det med T-We Plus uten ekstra kostnad for de som velger TV.
Dette gir deg masse ekstra funksjonalitet og tjenester, for å gjøre din TV-hverdag komplett. Se
egen brosjyre og https://kabel.canaldigital.no/tv/t-we/ for informasjon ang. dette.
TV-tjenesten leveres av Canal Digital og kan bestilles ved senere tidspunkt. TV vil være klart
samtidig som fiber leveres til din husstand.

Bestilling
Fiberbredbånd og TV bestilles ved å bruke vår nettside www.nordix.no under Tjenester og
Fiber, velg «adressesøk og bestilling». Bestilling kan også gjøres over telefon på 776 62 600.
Vilkår for bestilling og informasjon finnes også tilgjengelig på www.nordix.no
NB! Nordix Data AS tar forbehold om endringer i tekniske konfigurasjoner og priser. Det jobbes fortløpende med
utvikling av løsningen. Det åpnes også for at Telenor leverer tjenester i nettet og i så tilfelle vil Telenors priser og
garantier på tjenester gjelde.

