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Informasjon til beboerne nr. 2 november 2013 

 
Viktig informasjon vedrørende bredbåndstilbudet i B/L Rosenli 
 
B/L Rosenli har nå forhandlet frem noen endringer i bredbåndstilbudet for beboere. Dette 
gjelder produktene fra Hesbynett, som leveres via TV-kabelen. 
 
Nye hastigheter og priser 
Dersom du har bredbånd fra Hesbynett i dag vil Hesbynett øke din hastighet i løpet av de to 
neste ukene. Det vil ikke bli noen endring i pris for eksisterende brukere med mindre dette 
blir bestilt av den enkelte. 
 

Eksisterende hastighet Ny hastighet Pris 
9/0,5 Mbit/s 15/2,5 Mbit/s kr 269,00 

15/2,5 Mbit/s 35/5 Mbit/s kr 349,00  

25/5 Mbit/s 50/10 Mbit/s kr 449,00  

50/10 Mbit/s 80/10 Mbit/s kr 549,00  

100/10 Mbit/s 100/10 Mbit/s kr 599,00 
Hva trenger du å gjøre? 
Dersom du har et eksisterende abonnement hos Hesbynett trenger du i utgangspunktet ikke å 
gjøre noe som helst, oppgraderingen blir utført automatisk.  
OBS: Enkelte beboere med eldre modem (Merke: MOTOROLA SB5100, farge svart/blå) 
anbefales å bytte modem for å kunne utnytte hastighetene over 35 Mbit/s. Dersom du ønsker 
disse hastighetene, kontakt Hesbynett for å få ordnet dette. 
Har du ikke bredbånd fra en annen leverandør vil du ikke merke noe til denne endringen. 
Dersom du vil gå over på Hesbynett som din leverandør kan dette gjøres på 
www.hesbynett.no eller ved å kontakte dem. 
 
Begrensninger ved høye hastigheter 
Mange vil bli oppgradert til meget høye hastigheter, og dette setter større krav til utstyret som 
blir brukt til Internett. Det anbefales at du benytter trådløse modem av typen Thomson, CBN 
eller Inteno som Hesbynett leverer ut for maksimal utnyttelse av din Internettforbindelsse. Ta 
kontakt med Hesbynett for mer informasjon vedrørende dette. 
Mer informasjon? 
Er du usikker på om hva din hastighet blir, ta kontakt med Hesbynett på post@hesbynett.no 
eller på 51 53 20 53 for å få forklaring og veiledning. De er også aktive på Facebook, 
www.facebook.com/Hesbynett. 
Hesbynett har lokaler i Hesbygata 5, 4 etasje. Det er samme bygget som BI holder til i, ta 
gjerne turen innom dem mellom 09.00 og 15.00! 
 
Styret 


