
BEST PÅ
SERVICE!



DIGITAL TV
& T-WE

T-WE BOKS OG IDTV:
For å motta kanaler digitalt og i HD må du ha en dekoder. 
Ønsker du å bruke IDTV (kort rett i TV) kan du bestille det hos oss eller hos Telenor.

Med T-We Boks II får du TV-kanaler, tilgang til populære 
strømmetjenester, TV-arkiv og filmleie - alt samlet på ett 
sted. Boksen leveres med og uten opptaker og er klargjort 
for ny TV-opplevelse som kommer i 2019.

SPESIFIKASJONER
• 1000 GB lagringskapasitet
• Alt fra T-WE
•• Støtter 4K og HDR bildekvalitet
• Støtter WIFI
• Starte programmer fra begynnelsen, pause og spole.



SE TV PÅ DEN SKJERMEN DU ØNSKER

NETTBRETT OG MOBIL
Med T-We-appen kan du 

ta med deg 
underholdningen der du 

er.

PÅ PC OG MAC
Se TV, filmer og serier rett 

i din nettleser. 
t-we.no

PÅ TV
Med T-We Boks II får du 
T-We på TVen hjemme. 
Apple TV eller 

Chromecast gir deg T-We 
i rom 2.

Med T-We får du TV og strømming på PC, mobil, nettbrett og 
Apple TV. Du får tilgang til all underholding overalt - enten du 
er hjemme, på hytta eller på farten.



FIBER
BREDBÅND 
& WIFI

Jo raskere bredbånd du har, jo mer kan du gjøre på nettet. Flere brukere på 
samtidig, dersom du spiller, laster ned, streamer eller handler på nett, har vi 
hastighetene og kapasiteten som lar deg gjøre alle disse tingene samtidig. - velg 
den løsningen som passer best for deg.

Verdal Kabel TV har løsningen som dekker hele familiens behov.

NYE HASTIGHETER 2019
Verdal Kabel-TV skal i løpet av våren, oppgradere hastighetsklassene betydelig.

Det er da snakk om godt over dobling i kapasitet, uten økning i prisen. Vi ønsker 
at våre kunder skal kunne følge utviklingen av bredbåndskravet uten problemer.



Med mesh-nettverk kan man ha tre trådløse enheter plassert der det er behov for 
dekning, og en av disse er kablet direkte til internett, via router eller et trådløst 
modem fra oss. Enhetene plasseres altså på forskjellige steder i hjemmet og 
snakker med hverandre for å gi deg best mulig WiFi der du oppholder deg i huset.

WIFI PLUSS

Etableringspris 399,- inkl montering per enhet

Antallet enheter er en skreddersydd anbefaling fra våre montører. Det bør ikke 
være mer eller mindre enheter enn anbefalt. Har man for få enheter vil ikke 
signalet være tilstrekkelig. Har man for mange enheter vil ikke enhetene snakke 
sammen pga. forstyrrelser.

Tjenesten koster 99 ,- mnd. uansett antall enheter.

MONTERING OG SUPPORT
WIFI PLUSS inkluderer montering, installering og support. Som 
abonnement av denne tjenesten får du en unik bruker-ID som du 
bruker for å få direktesupport og som du bruker til den tilhørende 
appen.

FULL DEKNING
Uansett sted i boligen, uansett dings eller frekvensbånd, har du samme 
SSID/nettverksnavn og passord. Nettverket sørger for at du alltid er 
koblet til der du får den beste ytelsen. Dermed kan du bevege deg 
rundt i boligen uten å merke at smarttelefonen eller laptopen skifter 
tilgangspunkt.

EGEN APP
Med AirTies Wifi kan du enkelt ha full kontroll over nettverket ditt. Her 
kan du se tilgangspunktene dine som et nettverkskart og i tillegg se 
hvem som er koblet på hvor. På denne appen finner du også 
nettverksinnstillinger, gjestenettverk og programvarestatus.

FORELDREKONTROLL
Med AirTies Wifi kan du også aktivere foreldrekontroll. Dette gir deg 
muligheten til å skape gode rammer rundt bruken internettet til de 
minste.



FIBER 

HFC Nett 1950,-

Tilknytning av kabel-TV via coax til husstanden. 

Engangsavgift. inkluderer graving inn til husvegg og montering av 1 kontakt. 

FTTH Nett 3500,-

Til knytning av kabel-TV via fiber til husstanden. 

Engangsavgift, inkluderer graving inn til husvegg og montering av fibersentral og 1 uttak for TV og 

1 uttak for internett. 

NB: i noen ny utbygde områder gjelder spesielle priser. 

TV 

Grunnpakke 400,-/mnd 

Alle kanaler 

Pakkepris 2200,-

Ved nyetablering av både tv og internett får du halv pris på internett etablering. 

Totalkostnad blir da 2200,-(Kun HFC Nett). 

T-WE Boks li 99,-/mnd uten opptak 129,- /mnd med opptak

Kortleser til IDTV (CAM) 490,-

Gjenåpning 1000,-

Der abonnementet har vært stengt. 

Engangsavgift. 

Gjenåpning for hytter 299,-

Der abonnementet har vært fryst inntil 6 mnd. 

Engangsavgift. 

INTERNETT 

Etablering 499,-

Pris inkl. leie av modem 

Bredbånd 100 399,-/ mnd 

Bredbånd 200 499,-/ mnd 

Bredbånd 400 599,-/ mnd 

Trådløs rauter inkl. montering og oppsett av personlig kode 1500,-

Etablering WIFI PLUSS 399,-/enhet 

WIFI PLUSS 99,-/mnd 



Med internett fra verdal Kabel TV er din bedrift i sikre hender.
En bredbåndspakke fra Verdal Kabel TV AS kan inneholde alt du trenger for trygg, sikker og 
rask internett aksess.

Verdal Kabel TV kan tilby hastigheter opptil 400 Mbps til bedrifter i dag. Vår 
internettløsning passer godt for små og mellomstore bedrifter.

Vi lVi leverer også skreddersydde hastigheter til større bedrifter. Ta kontakt med oss for en 
uforpliktende samtale.

BEDRIFT

Etablering kr 1990,- * kr 3500,- 
* : HFC Nett (Hybrid Fiber Coax)

**: FTTH

Priser eks. mva.

Ønsker du mer kapasitet enn våre tre standard abonnement?

Ta kontakt med oss for å finne den beste løsningen for din bedrift.
Vi kan levere hastigheter opp til 1000 Mbps!



PC-HJELPEN

ADRESSE
Jernbanegata 10
7650 VERDAL

E-POST
pchjelpen@vktv.no

WEB
pchjelpepchjelpenverdal.no

TELEFON
74 07 69 40

ÅPNINGSTIDER
Mandag-Fredag: 08.00-16.00
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

TJENESTER FOR ALLE
PC-Hjelpen er din lokale PC-reparatør
Vi kan tilby tjenester som omfatter det meste. Gjelder det internett, datatrøbbel eller ønsker 
du forslag til nye løsninger? Da er PC-Hjelpen noe for deg, enten som bedrift eller privatkunde.

  Vi hjelper deg hjemme

  Vi er leverandør av datamaskiner og ekstrautstyr

    Vi kan levere webløsninger og profilering for din bedrift.
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