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Gets kunder får TV 2-kanalene tilbake
TV 2 og Telia/Get er enige om en midlertidig avtale som skrur på skjermene,
mens partene forhandler videre. Dermed får Get-kundene alle kanalene sine
tilbake.
– På vegne av våre kunder er vi glade for at TV 2s kanaler nå er tilbake. Vi vil
samtidig beklage situasjonen som har vært den siste måneden overfor våre
kunder. Vi har funnet en god midlertidig løsning for begge parter, og vi ser
frem til å jobbe sammen for å bli enige om en ny langsiktig avtale så raskt
som mulig, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør for Telia Norge.
Dermed får over en million norske TV-seere blant annet muligheten til å se

TV 2 Nyhetene, «Allsang på grensen», «Quizmaster» og «En kveld hos
Kloppen», samt flere av de avsluttende kampene i Premier League.
– TV 2 er glade og lettet over å ha fått den midlertidige avtalen på plass, og
at seerne er ute av skvisen. Vi vet at mange har savnet TV 2. En midlertidig
løsning har vært vårt hovedfokus gjennom hele juni. Men det gjenstår fortsatt
veldig krevende forhandlinger sier sjefredaktør og administrerende direktør
Olav T. Sandnes i TV 2.
TV 2 og Telia skal fortsette å forhandle videre om en ny langsiktig avtale.
Avstanden mellom partene har så lang vært stor, men både Telia og TV 2 er
innstilte på konstruktive forhandlinger videre.

-Vi er Telia Norge, en del av Nordens største telekomselskap. Som et moderne
teknologiselskap er vi en digital tilrettelegger og navet i det digitale økosystemet
som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt
som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Våre
omlag 2 300 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest
oppkoblede land. Sammen med partnere skaper vi fremtiden til våre digitale
borgere og fører verden nærmere alle kunder. Nye Telia Norge skal skape en
spennende og forenklet digital hverdag samt levere innovative produkter og
tjenester til hele landet på tvers av teknologier: TV, telekommunikasjon, IT og
digital distribusjon.
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