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Bredbånd og kabel-TV på Blokkebukta Camping 
Sesongen 2022 

 

Velg den bredbåndspakken som passer ditt behov! 

Pakke Hastighet Mbit/s Sesongpris 

Solo 6/2 1.540, - 

Duo 20/2 1.990, - 

Pluri 50/5 2.990, - 

 

For å komme i gang trenger du kabelmodem. 

Kabelmodemet gjør at du får inn bredbåndet, og har innebygget trådløst router.  

 

Kabelmodem med innebygget trådløs router kr 1.590- 

 

Bestilling av bredbånd for nye kunder, må sendes i god tid før sesongstart. 

Send e-post til firmapost@scan-net.no. Oppgi navn, mobil, adresse og plassnummer på 

campingen.  

Vi sender modem i posten hjem til deg. Porto kr 129,- 

 

Bredbåndsavtalen løper til den blir sagt opp. 

Til de av våre kunder som hadde bredbånd i fjor, videreføres abonnementet til 2022.  

Om du ikke ønsker bredbånd, send oss oppsigelse innen 15. mars, bruk gjerne e-post. 

 

For å få et stabilt bredbånds -og TV-tilbud er det nødvendig med en kabel fra stender til 

vogn som er godkjent for å ligge i bakken. I tillegg er det krav til skjerming mot stråling 

og forstyrrende signaler. Kabel som tilfredsstiller disse kravene, kan kjøpes i vakta på 

campingplassen. 

 

Kabel-TV anlegget vil være i drift fra sesongstart 2022 med følgende programpakke: 

  

NRK 1 Max 

NRK 2 V 4 

NRK 3/ NRK Super TV 2 Nyhetskanalen 

TV 2  Vox 

TV 2 Zebra Discovery  

Disney Channel Eurosport 

TV Norge TV 3 

FEM Digital radio 

 

Digitalradio: NRK programmene samt Radio Norge og P4. 

NB! TV tilbudet sendes kun i HD!  

Husk, det må være en HD TV med innebygget digital tuner DVB/C. Vi gjør oppmerksom 

på at sammensetningen av programtilbudet kan bli endret uten nærmere varsel som 

følge av endringer som blir foretatt av våre programleverandører.  

        

Sesongtilbudet er kollektivt tilgjengelig for alle vogner. 

 

Med vennlig hilsen 

For Scan-Net AS 

 

Robert Ormerod    
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