Bredbånd på Blokkebukta Camping

Sesongen 2020

Vi er i full gang med utskifting av komponenter på kabelnettet, slik at kvaliteten
på bredbåndet blir optimalt for sesongen 2020.
Pakke
Solo
Duo
Pluri

Hastighet Mbit/s
6/1
20/2
50/5

Sesongpris
1.540,1.990,2.990,-

Kabelmodemet gjør at du får inn bredbåndet, og for å få et trådløst nett må en montere
en router til modemet. Router får en kjøpt i butikker som selger TV og radio.
Kabelmodem kr 890,Kabel fra stender til campingvogn kr 395,Bestilling av bredbånd for nye kunder
1. Bestilling før sesongstart, send e-post til firmapost@scan-net.no
Oppgi navn, mobil, adresse og plassnummer på campingen. Modem leveres campingen
merket med ditt navn fra 29. april. Bestilling sendes innen medio april.
2. Bestilling av bredbånd etter campingen er åpnet:
Campingplassen har modem klare for salg, og en fyller ut skjema på campingplassen
med navn og adresse. Faktura sendes fra Scan-Net.

Kunder som hadde bredbånd i fjor, skal ha fått brev fra oss i februar.
Husk at hvite kabler mellom stender og campingvogn trekker vann og er lite
egnet til både bredbånd digital-TV og. For at leveranse av TV og bredbånd skal
garanteres må alle med hvite kabler erstatte disse med svart kabel som er
beregnet for å ligge i bakken.
Kabler fås kjøpt i vakta på campingplassen, de utleveres på plassen og
faktureres av Scan-Net AS.

Side 1

Scan-Net AS, Ringeriksveien 32, 3414 LIERSTRANDA
Telefon: 32 24 31 00
www.scan-net.no
E-post: firmapost@scan-net.no
Foretaksnr: 952 253 603

Kabel-TV på Blokkebukta Camping

Kabel-TV anlegget vil være i drift i sesongen 2020 med følgende programpakke:

NRK 1
NRK 2
NRK 3/ NRK Super
TV 2
TV 2 Zebra
Disney Channel
TV Norge
FEM

Max
Viasat 4
TV 2 Nyhetskanalen
Vox
Discovery
Eurosport Norge
TV 3
Digital radio

Digital-TV: Alle kanaler sender med HD kvalitet.
For å motta TV må en ha HD TV med innebygget digital tuner, DVB-C.
Digitalradio: NRK programmene samt Radio Norge og P4.

Vi gjør oppmerksom på at sammensetningen av programtilbudet kan bli endret uten
nærmere varsel som følge av endringer som blir foretatt av våre programleverandører.
Det vil bli hengt opp laminert oppslag med kanalplan på plassen.
Sesongtilbudet er kollektivt tilgjengelig for alle vogner.

Med vennlig hilsen
For Scan-Net AS
Kristin Kongsvoll
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