
Ved å koble deg til det moderne og fremtidsrettede fibernettet som nå skal bygges i Krødsherad, vil du ha mulighet til 
å ta del i den omfattende digitaliseringen som foregår i samfunnet. Utbyggingen av bredbånd som nå vil finne sted er 
et samarbeidsprosjekt mellom NKOM, Buskerud fylkeskommune, Krødsherad kommune, Krødsherad Everk (KEV) og 
Modum Kabel-TV og RingNett AS (MKRN). Sammen ønsker alle å bidra til å realisere utbygging av bredbånd i bygdene.

BYGDEFIBER
Bygdefiber er et finansieringskonsept som i 2017 ble tatt frem i samarbeid med de nevnte parter. Beboere som ønsker 
å benytte seg av tilbudet og koble seg til nettet i slike områder, bidrar ved å betale en marginalt høyere abonnements-
avgift. Dermed bidrar alle i spleiselaget, noe som muliggjør en utbygging. 

UTBYGGING AV BREDBÅND I DITT BOLIGOMRÅDE.

TILKOBLING OG INSTALLASJON
KEV og MKRN er utbyggere og sørger for alt det praktiske og til slutt installasjon og 
igangsetting av tjenester i kundens bolig. Standard tilkobling inkluderer fremføring 
av fiberkabel via boligens strømtilførsel (luft eller bakke), innvendig installasjon av 
fibermodem nær inntak og montering av en kontakt for TV-signaler (sistnevnte gjel-
der kun ved bestilling av tjenester der TV-grunnpakken er inkludert). Ønskes det 
montering av ekstra kontakter for TV-signaler eller data/ nettverk faktureres det for 
medgått tid og materiell. NB! I mange tilfeller kan vi benytte eksisterende antenne-
anlegg i boligen dersom dette finnes. 

TJENESTER
MKRN er tjenesteleverandør og tilbyr et bredt utvalg av tjenester som er tilpasset kundenes behov. Bygdefiberpakken 
er en rabattert pakke som inkluderer både bredbåndstjenester og TV-kanaler. Du kan også velge abonnement med kun 
bredbånd hvor vi tilbyr forskjellige bredbåndskapasiteter, eller kun TV-grunnpakke. Se vedlegg for mer informasjon om 
tjenester og priser eller kontakt oss.

Fibermodem med trådløs router.
Dual-Band 802.11ac Wifi

Telefon: 32784640 • Besøksadresse: Eikerveien 33, 3340 Åmot • Postadresse: Postboks 29, 3341 Åmot
E-post: post@mkrn.no • Nettside: www.mkrn.no • Foretaksregisteret: NO 976 107 616 MVA

Fyll ut vedlagte bestillingsskjema og returner det til oss i vedlagte svarkonvolutt. Du kan også ringe til oss, besøke oss 
eller sende e-post til oss. Se status og mer informasjon om prosjektene på nettsiden www.fiberutbygging.no

Med vennlig hilsen
Christoffer Aasen

Ansvarlig for Marked og Salg
Modum Kabel-TV og RingNett AS

AirTies Smart WiFi, Boligpakke. 
Les mer på www.mktv.no

Pris for tilkobling/ installasjon kr. 0,-
Vi ønsker at så mange som mulig skal ha mulighet til å benytte tjenestene. Bestiller 
du nå vil prisen for tilkobling/ installasjon være kr. 0,-. Vi gjør oppmerksom på at der-
som du bestiller etter at området er ferdig bygget ut, vil det påløpe ekstra kostnader 
for å koble deg til. Bestiller du innen 10.08.2018 er du i tillegg med i trekningen av 
en AirTies Boligpakke til en verdi av kr. 2490,-. AirTies gir deg god WiFi-dekning i 
hele boligen.



ALLE TJENESTER SAMLET I EN PAKKE

TV-kanaler Bredbånd

Strømme- og arkivtjeneste Telefoni

BYGDEFIBERPAKKEN

Over 50 TV-kanaler der mange kanaler sendes i 
HD- kvalitet. Du får også valgfrihet og kan velge 15 
kanaler etter eget ønske. Informasjon om kanaler i 
grunnpakken finner du på www.mkrn.no

Stor bredbåndskapasitet på 500/500 Mbps. Nok til 
å dekke de flestes behov, enten de spiller online eller 
streamer film og serier.

Tilgang til MKTV-appen for Android og iOS- baserte 
enheter. Se direkte-TV og Arkiv TV på nettbrett og mobil. 
* Tjenesten må aktiveres. Ta kontakt med kundeservice.

Enkel telefonitjeneste. Se www.mkrn.no for informasjon 
om bruk og samtalepriser.
* Tjenesten må aktiveres. Ta kontakt med kundeservice.

Bygdefiberpakken fra Modum Kabel-TV og RingNett gir deg som kunde 

mulighet til å samle dine tjenester i en og samme pakke til en rabattert 

pris. Du får et godt utvalg av TV-kanaler, stor bredbåndskapasitet, tilgang til 

vår strømme- og arkivtjeneste for nettbrett og mobil, samt arkivtjenesten 

på HD-dekoder. Som et alternativ til vår HD-dekoder, kan du velge CAM-

modul hvis du har en nyere SMART-TV. Det er også mulig å legge til en enkel 

telefonitjeneste via Bygdefiberpakken.

Bygdefiberpakken kr. 1034,- pr. måned

Pris gjeldende pr. juli 2018. Med forbehold om prisjustering og endring i tjenester. 
Se vår nettside www.mkrn.no for gjeldene priser og tjenestetilbud. 



FOR DEG SOM KUN ØNSKER BREDBÅND

Bygdefiber Solo 40/40 Mbps

BYGDEFIBER SOLO

Våre kunders behov er forskjellig. Noen bruker internett lite og andre bruker 

internett mye. Mange samtidige brukere har behov for større kapasitet enn 

få samtidige brukere. Hva nettet brukes til, er også av betydning. Vi hjelper 

deg med å velge riktig bredbåndskapasitet dersom du ønsker dette.

Bygdefiber Solo er et bredbåndsabonnement med forskjellige kapasiteter 

for deg som kun ønsker et abonnement på bredbånd. Ta gjerne kontakt 

med oss dersom du har behov for veiledning i forbindelse med våre 

bredbåndskapasiteter.

Abonnement Pris pr. måned

Kr. 624,-

Bygdefiber Solo 80/80 Mbps Kr. 724,-

Bygdefiber Solo 200/200 Mbps Kr. 924,-

Pris gjeldende pr. juli 2018. Med forbehold om prisjustering og endring i tjenester. 
Se vår nettside www.mkrn.no for gjeldene priser og tjenestetilbud. 



Grunnpakken består av en fast del med mange av de store norske og internasjonale 

kanalene, og en valgfri del hvor du selv kan velge 15 av dine favorittkanaler etter eget 

ønske. En egen pakke med anbefalte kanaler legges til abonnementet hvis du ikke ønsker 

å velge dine egne kanaler. Et flertall av kanalene sender i HD-kvalitet.

Bygdefiber Grunnpakken kr. 624,- pr. måned.

Grunnpakken (TV) er inkludert i Bygdefiberpakken. 

I tillegg til Grunnpakken, kan du også abonnere på TV2 Sport Premium, Viasat filmkanaler, 

Viasat Golf, C More filmkanaler, RiksToto Direkte med mer.

Se vår nettside www.mkrn.no for mer informasjon om kanaltilbud og valgfri grunnpakke.

BYGDEFIBER GRUNNPAKKEN

FOR DEG SOM KUN ØNSKER TV

BYGDEFIBER GRUNNPAKKEN

Pris gjeldende pr. juli 2018. Med forbehold om prisjustering og endring i tjenester. 
Se vår nettside www.mkrn.no for gjeldene priser og tjenestetilbud. 



AIRTIES (1 ENHET)

Se vår nettside www.mkrn.no for oppdaterte og gjeldene priser på AirTies WiFi-systemer.

AIRTIES BOLIGPAKKE (3 ENHETER)

Trådløse utfordringer kan oppstå hos alle. Det kan være fornuftig å investere i et profesjonelt trådløst 
hjemmenett, før problemene oppstår i boligen din. Produsenten AirTies tilbyr et av markedets mest 
moderne WiFi-systemer, og kan med dette gi et nytt liv til dødsoner i hjemmet. AirTies sørger samtidig 
for å levere et mer stabilt trådløst hjemmenett fra loft til kjeller. En eller flere aksesspunkter kan settes 
opp i et nettverk, der de opptrer som én enhet (AirTies Mesh). Dette bidrar til å gi deg bedre dekning i 
hele boligen.

AirTies Smart Wifi tilbys enkeltvis eller i en pakke bestående av 3 enheter.

AIRTIES

Et profesjonelt trådløst hjemmenett
Trådløst bredbånd
MESH WIFI



Tilknytning til Modum Kabel-TV og RingNett, og er kjent med Alminnelig vilkår

2. ABONNEMENT/ TJENESTE * (Sett kryss på ønsket abonnement/ tjeneste)

3. UTVIDELSE (Velg et eller flere alternativer under)

Ekstra HD-dekoder

Ekstra tilkoblingspunkt for TV, faktureres for medgått tid og materiell

1. TILKNYTNING * (Sett kryss for ønsket tilkobling)

4. SUMMERING

Din totalsum pr. mnd:

Din engangskostnad:

* Tjenesten som bestilles forutsetter 12 måneders avtaleperiode fra det tidspunktet tjenesten er levert.  
Vi tar forbehold om prisjustering og endring i tjenester.

Fornavn: Etternavn:

Postadresse: Postnr.:

Gnr./ bnr./ fnr./ snr.:

Fødselsdato: E-post: Mobil: 

Sted/ Dato:

Kundens underskrift: Selgers underskrift:

Modum Kabel-TV og RingNett AS gjør oppmerksom på at lov om angrefrist gjelder. Mer informasjon om dette finnes i Alminnelig vilkår for avtale om tilknytning 
og tjenesteleveranse mellom privatkunder og Modum Kabel-TV og RingNett AS. Oppsummering av disse vilkårene finnes som et vedlegg til dette skjemaet.

Modum Kabel-TV og RingNett AS, Organisasjonsnummer 976 107 616, Eikerveien 33, Postboks 29, 3341 Åmotpost@mkrn.no - www.mkrn.no - 32 78 46 40

Priser/mnd. Engangskostnad

Ekstra CAM-modul

5. TILLEGGSKOMMENTAR:

Antall:

Antall:

Antall:

Annet:

Avtalenr:

Bygdefiberpakken m/ bredbånd + TV
Bygdefiber grunnpakken
Bygdefiber Solo 40/40
Bygdefiber Solo 80/80

Antall:

Antall:

Avtale om tilknytning og tjenesteleveranse

Poststed:

Leveringsadresse:

Jeg bestiller:

Etablering pr. stk: 500

Jeg er kjent med Modum Kabel-TV og RingNetts vilkår og gebyrer ved avbestilling og oppsigelse.

Leilighetsnr.:

Postnr.: Poststed:

Etablering pr. stk: 500

Jeg samtykker til at Modum Kabel-TV og RingNett kan ta kontakt med meg ved å sende informasjon 
og tilbud på e-post, sms eller via telefon.

Kontrollfelt for MKRN
Kontrollert, OK

Dato:
Sign :

Se www.mktv.no for Modum Kabel-TV og RingNett sine Alminnelige vilkår
eller kontakt oss direkte.


