
Frihet M

Praktisk informasjon

Produktinformasjon

Ditt boligselskap har inngått en fellesavtale med Telenor på produktpakken Frihet M. Produktet gir deg 
fleksibilitet til å velge hvor mye bredbånd og TV du vil ha. Du har 240 poeng tilgjengelig til å velge akkurat det 
som passer for deg. I avtalen er det forhåndsvalgt bredbåndshastighet 75 Mbps, T-We Basis og et startoppsett 
med de mest populære kanalene (100 poeng). Dette ser du på neste side. Ønsker du høyere hastighet eller 

mer TV-innhold, kan du kjøpe ekstra poengpakker med 20 poeng til 29 kroner per stykk per måned. 
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Kanalpakker og strømmeinnhold
Her finner du både TV-kanaler og strømmeinnhold satt sammen innenfor den sjangeren du ønsker

Vi har forhåndsvalgt T-We Basis (100 poeng) og et startoppsett med de mest 
populære kanalene (inntil 100 poeng). Disse er markert i blått. Valgfritt innhold 

kan endres så ofte du vil eller velges bort hvis du ønsker på telenor.no.

Merk at innholdet i T-We kan endres.
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T-We Basis
Basispakke med de mest populære kanalene. 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

Valgfrie kanaler
1–3 poeng per kanal
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