Alt dette kan du få med Get

TV

TV

Norges mest innholdsrike TV-pakke
Med TV fra Get får du Norges mest fleksible og innholdsrike underholdningstilbud der du selv
kan sette sammen din egen TV-pakke. Du kan velge inn HBO Nordic som en del av TV-pakken
og se alt av norsk toppfotball, kritikerroste filmer, serier og sport i verdensklasse.
Bestill på get.no eller i Min Get appen.

Se Get hjemme med Get-boksen

Get box Mikro

Med markedets minste boks får du
Get filmleie, full HD-TV, samt opptak i skyen,
start forfra og reprise.

Get BoX

Markedets råeste TV-boks med stemmestyring,
innebygget Chromecast, tusenvis av apper og
4K bildekvalitet, mulighet for opptak i skyen,
start forfra og reprise.

Se TV hvor du vil
Med vår nye app Get TV har du tilgang til både live sendinger og et stort TV-arkiv som du
kan se når du vil. Selvfølgelig er alt innholdet tilgjengelig hvor du vil i hele Norge. Appen
er tilgjengelig for mobil, nettbrett og Apple TV 4. I tillegg har du også tilgang til Get TV som
strømmetjeneste via nettleseren på PC og Mac. Last ned Get appen.

get.no

BREDBÅND

Bredbånd for fremtiden
Du er i dag koblet til et topp moderne og
døgnovervåket fibernett som kan levere tilnærmet ubegrenset kapasitet. Nettet vårt er
designet og bygget med tanke på maksimal
stabilitet og oppetid. Med bredbånd fra Get
kan du velge akkurat den hastigheten som
passer deg best. Bestill på get.no.
Alle våre bredbåndsabonnement inkluderer
ubegrenset skylagring i Get Sky.
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*HBO Nordic forutsetter at du også har TV fra Get med minst 50 poeng.

Trygg på nett
Vi vet hvor viktig det er å ta den digitale sikkerheten på alvor og med bredbånd fra Get
får du vårt Trygg på nett konsept inkludert. Det inneholder tjenester som forebygger nettsvindel
og virusangrep, samt hjelper deg hvis du blir utsatt for ID-tyveri eller opplever uønsket
spredning av private bilder. Les mer på get.no

GET SAFE

Smart sikkerhet for ditt boligselskap
Get Safe tilbyr smart styring til boligselskap
med brann- og vannlekkasjevarsling.
Vår plattform gjør det mulig å enkelt koble
opp flere smarte tjenester i fremtiden.
Røykvarslerne har nyeste teknologi som
sikrer tidlig varsling både ved ulmebranner
og åpen ild. Røykvarslerne er koblet opp
mot døgnbemannet alarmstasjon.

Tips styret for å få Get Safe i ditt borettslag
eller sameie. Get.no/safe
06/2019
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