
 

 
 

 

 
Gladnyhet til husstandene  

i sør-øst Laugen 
 

 

 

 

 

 

Trondheim. 08.05.2020 

   

 
Nå kan du få lynraskt fiberbredbånd rett inn i stua ! 
 
 

NTE, Skaun kommune og Trøndelag Fylkeskommune har blitt enige om utbygging av 

fiberbredbånd i ditt område i form av et bygdefiberprosjekt. Utbyggingen baseres på et spleiselag 

mellom de nevnte aktørene og hvor oppslutningen blant huseierne vil være helt avgjørende for at 

en utbygging kan realiseres. Kravet som stilles for å få tilgang til tilskuddet fra stat og fylket, er 

minimum 80% oppslutning blant husstandene. Det betyr at fremtidens kommunikasjonsløsninger 

kan være på vei til deg om mange nok blir med.  

 

De siste årene har antall tjenester som krever mye bredbåndskapasitet eksplodert. For å få full 

utnyttelse av strømmetjenester som Netflix og YouTube, sky-tjenester, online gaming og ikke 

minst framtidens TV distribusjon, er man avhengig av et bredbånd som er dimensjonert for det.  

 

Mer enn 120 000 trøndere bruker hver dag fiberbredbånd levert av oss – fiber som gir deg 

suveren hastighet og full frihet for hele familien. Fra NTE og Altibox får du internett med lysets 

hastighet og en unik TV-løsning hvor du selv har kommandoen. Du bestemmer selv hvor, når og 

hvilken enhet du skal se innhold fra og hvilke kanaler og tjenester du ønsker å betale for. Velg 

bort de kanalene du ikke ønsker å se på og velg inn de kanalene, filmene og seriene du heller vil 

ha. Informasjon om våre tjenesteleveranse via vår fiberbredbånd kan du også lese i vår vedlagte 

Fiberavis, eller ved å gå inn på www.nte.no.  

 

 

Hvordan melde interesse  
 

I løpet av de nærmeste dagene vil en av våre kundekonsulenter komme innom din husstand for å 

fortelle hvordan fiberbredbånd gir deg disse smarte løsningene. Vi tar selvsagt smittevern på 

største alvor og i samråd med kommunen følger vi retningslinjene pålagt av helsemyndighetene. 

Hvert kundebesøk kan derfor ikke vare i mere enn 15 minutter, samt at vi holder minimum én 

meters avstand fra ytterdøra. Av samme årsak har vi i forkant distribuert dette brevet i den 

enkeltes postkasse. Konvolutten inneholder også informasjon om fibernettet og våre tjenester, 

kontrakt, vilkår og angreskjema samt en penn for utfylling av kontrakten. Vi håper derfor dere i 

ro og mak kan se gjennom informasjonen som ligger vedlagt for deretter å ønske våre 

medarbeidere velkommen når de kommer på besøk til uka. Vi har imidlertid full forståelse for om 

noen ikke ønsker vårt besøk på døra. I så fall hadde det vært fint om vi kunne fått en 

tilbakemelding fra dere enten på mail : fiber@nte.no eller til vår kundeservice på tlf. 74150200.  

Under vårt besøk vil vi også informere om når fiberbredbåndet kan leveres i ditt område, og 

hvilken etableringskostnad som gjelder for å være med.  
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Besøk vårt mobile salgskontor  
 

Vi vil også være til stede med vårt mobile salgskontor den første uka salget pågår. 

 

Sted :   Coop Marked Skaun 

Tid :    Mandag 11. mai – Torsdag 14. mai         kl. 10.00 - 18.00 

 

Så om du ikke er hjemme når vår kundekonsulent kommer på besøk eller du heller ønsker å 

oppsøke oss, så har du muligheten til det. Vi opprettholder selvsagt de samme 

smittevernstiltakene også her med 2 meters avstand inne i vogna. Vi tar videre imot besøk av 

kun én person i vogna om gangen, og desinfiserer berøringsflater mellom hvert besøk. Du kan 

med andre ord trygt komme innom oss for en prat om du ønsker. 

 

 

På mandag starter vi innsalget og håpet er å få kontakt med alle husstandene i løpet av denne 

uka. Om vi når det antallet kontrakter som er nødvendig innen kort tid, så er det store muligheter 

for at utbyggingen kan starte allerede før sommeren. Det betyr i så fall at sjansen for at alle får 

gleden av det nye fibernettet allerede i høst, vil være svært gode.   

 

PS. Vi vil til enhver tid innrette oss etter myndighetenes retningslinjer som kommer i forbindelse 

med covid-19 situasjonen og justere tiltakene i henhold til disse.    

 

Vennlig hilsen 

NTE Marked AS 

 


