
 

 

AVTALEN MELLOM Våglia Vel og Canal Digital KabelTV. 
(TV og BREDBÅND i VÅGLIA) 

Styret i Våglia Vel er gjort oppmerksom på at det er usikkerhet blant medlemmene vedrørende 

avtalen mellom Canal Digital KabelTV og Våglia Vel om TV og bredbånd. Vi håper med dette å 

avklare noe. 

Canal Digital KabelTV og Våglia Vel/Kabelnett har en avtale om TV-signaler, bredbånd og service.  

Avtalen gjelder alle boenheter som er tilkoblet kabelnettet. Antall boenheter reguleres kvartalsvis 

i.h.h.t tilkoblinger og frakoplinger.  Mao betales det kun for dem som til enhver tid er tilkoblet 

kabelnettet. 

Dette er en 5 årlig avtale som utløp 1.1.2014. Avtalen fortsetter årlig med gjensidig oppsigelse 

innen 3 måneder før årsskifte. Ingen av partene har sagt opp avtalen, så den gjelder foreløpig ut 

2014. 

Avtalen kalles Komplett Mini og omfatter følgende: 

Bredbånd med hastighet 2/1 Mbps  

Nok til internett-surfing og streaming av f.eks. Netflix og NRK. 

TV-signaler  

• 13 analoge kanaler 

• 33 faste digitale kanaler 

• 15 Valgfrie kanaler (bruker velger selv på sin profil hos CDK sin hjemmeside) 

• Sagem HD basisdekoder 

• WiMP på PC 

• Canal Digital «GO» på dekoder og PC (filmleiemulighet) 

Totalpris mnd/boenhet/ kr 246,33 - årspris kr 2.955,96 

Brukerne kan selv inngå avtale om å øke bredbåndshastigheten mot å betale et tillegg. Prisene pr 

måned for dette er:  

25/5 mbps , kr. 269,- pr. mnd 

50/10 mbps, kr. 348,- pr. mnd 

100/10 mbps, kr. 449,- pr. mnd. 

Tilleggstjenester (bredbånd, kanalpakker, IP-telefon, TE-WE, etc.) bestilles direkte fra Canal 

Digital KabelTV på tlf: 06090 



Fiber i Våglia 

Signalene går i fiber fra Nittedal og helt fram til «Vanntårnet»  i Ekornveien. Derfra går signalene i 

kobberledning (COAX) til de forskjellige husstander. De fleste er gravet ned i bakken, men det 

finnes også kabelstrekk via stolper. 

NY AVTALE 

Våglia vel har mottatt et tilbud fra Canal Digital for en ny 3 årsavtale. Den innebærer en fortsettelse 

med samme pris. Fra midten av året vi bredbåndshastigheten på KOMPLETT MINI, økes til 

5000/2000 Kbps uten prisøkning. Styret vil også be om tilbud fra flere leverandører. Før avgjørelsen 

tas vil medlemmene gis mulighet for uttalelse. Sannsynligvis annet halvår 2014. 

Følg også med på hjemmesiden www.vagliavel.no  . 

Våglia Vel har en åpen Facebook-side: https://www.facebook.com/pages/V%C3%A5glia-

Vel/107263712687434?fref=ts  

Dersom du lurer på noe om bredbånd kan du lese her: http://www.bredbandsguiden.no/bredband  


