
Sennheiser-kampanje 2019
Lukkingen av 700 MHz-båndet  
i Norge

Fra 1. november 2019 vil Nkom, Norges nasjonale kommunikasjonsmyndighet, forby bruk av trådløse mikrofoner og 
øremonitorer i 700 MHz-båndet (694 MHz – 790 MHz). Dette båndet vil bli reservert for telekommunikasjonsbruk, 
slik som mobile 4G-nettverk. Trådløst utstyr som for øyeblikket brukes i Norge kan berøres av dette, og derfor vil 
Sennheiser hjelpe sine kunder med å erstatte ulovlig utstyr eller endre frekvensbånd for utstyr der dette er ønskelig. 

Kampanjeperiode

Fra 15. april 2019 til 1. november 2019

Det er to alternativer:

1. Frekvensendring – EW G3 100/300/500-seriene, 2000-serien samt 3/5000-seriene på forespørsel 

2. Tilbakekjøpskampanje for alt berørt utstyr (inkludert løsninger som ikke er fra Sennheiser)

Les gjennom begge de to tilbudene. Samme vilkår og betingelser gjelder for begge tilbudene. 

I. Prisliste for frekvensendring

Følgende oversikt er et utvalg fra prislisten for tjenester fra Sennheiser Nordic A/S. Listen inkluderer utvalgte Evolution 
Wireless G3-produkter, så vel som 2000-serien. 3000- og 5000-serienes frekvenser kan endres, men prisene 
bekreftes kun etter å ha vært i kontakt med hver enkelt kunde.  
Avhengig av maskinvaren inne i produktene nedenfor, kan enhetene enten stilles inn på nye frekvenser direkte, eller 
må ombygges med ny maskinvare i tillegg. Prislisten nedenfor gir prisene for frekvensendring for hver del av utstyret, 
ikke for hvert sett. 

Produkt  NOK ekskl. MVA

SK/SKM/SKP 100 G3 1 080,00 kr 

EK 100 G3 1 260,00 kr 

SK/SKM 300 G3 1 370,00 kr 

EM 300 G3 1 980,00 kr 

SR 300 G3 IEM 2 340,00 kr 

EK 300 G3 IEM 1 980,00 kr 

SKP 300 G3 1 980,00 kr 

SK/SKM 500 G3 1 620,00 kr 

Produkt  NOK ekskl. MVA

EM 500 G3 1 980,00 kr 

SK/SKM/SKP 2000 1 620,00 kr 

EK 2000     2,340.00 kr

EK 2000/IEM 2 340,00 kr 

EM 2000 3 240,00 kr 

EM 2050 5 580,00 kr 

SR 2000 2 630,00 kr 

SR 2050 4 250,00 kr 
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II. Tilbakekjøpskampanje

Sennheisers tilbakekjøpskampanje gjelder per kanal/sett, ikke for hver utstyrsdel. Alle prisene nedenfor forutsetter at 
eldre utstyr, enten fra Sennheiser eller fra en annen leverandør, leveres tilbake. Alle de gamle trådløse systemene må 
derfor sendes til det lokale Sennheiser-kontoret, ikke senere enn 30 dager etter at det nye Sennheiser-utstyret er kjøpt, 
hvis ikke noe annet er avtalt med Sennheisers salgsteam. Kun utstyr som er i bruk i Norge og som bruker 700 MHz-
frekvensbåndet kvalifiserer for Sennheisers tilbakekjøpskampanje. 

Kanalkostnaden for 3/5000 og 6000 beregnes til å være 50 % på en mottaker med to kanaler og to sendere (uten 
tilbehør). Eksempler på veiledende utsalgspris fra produsenten for AVX, EW G3 100/300/500-seriene og SLDW 
oppgis for håndholdt mikrofonsett. For mer informasjon, kontakt din lokale partner eller Sennheisers kontor i Norge.

Tilbakekjøpsbeløp for 
sluttbrukere per kanal

Tilbakekjøp  
ekskl. MVA

Produsentens veiledende 
utsalgspris ekskl. MVA

Faktisk kostnad

AVX 589 5 752 5 163

EW 100 589 4 312 3 723

EW 300 1 169 7 192 6 023

EW 500 1 169 7 192 6 023

SLDW 1 169 7 912 6 743

3/5000-serier (per kanal) 3 600 19 080 15 480

3/5000-serier 1 499 I/A I/A

6000-serie (per kanal) 3 600 28 008 24 408

6000-serie 1 499 I/A I/A

Vilkår og betingelser 

Tilbudene nevnt ovenfor er eksklusive tilbud fra Sennheiser, og kan ikke kombineres med andre kampanjer. Tilbudene 
er gyldige for kjøp som gjøres mellom 15. april 2019 og 1. november 2019 hos en autorisert Sennheiser-forhandler. 
Kjøp fra auksjonssider på internett er ekskludert fra dette tilbudet. Tilbudet om tilbakekjøp gjelder kun for fullstendige 
trådløse systemer; enkeltkomponenter kvalifiserer ikke. Begrensning (1) rabatt per systemtilbakekjøp. Rabatter for 
tilbakekjøpte systemer vil sammenholdes én-mot-én mot nye systemer som kjøpes, opptil antallet nye systemer som 
er kjøpt, hvis ikke annet er spesifisert. Alle trådløse systemer for tilbakekjøp og frekvensendring må fungere. For 
tilbakekjøp må det trådløse systemet inkludere en sender med en tilsvarende mottaker. Forespørsler om tilbakekjøp 
som ikke inkluderer nødvendig dokumentasjon eller som ikke oppfyller kravene som er beskrevet i dette dokumentet, vil 
ikke være kvalifiserte. Sennheiser forbeholder seg retten til å kreve ytterligere informasjon fra den som fremsetter krav 
om rabatt, for å sikre overholdelse av vilkår og betingelser i dette rabattilbudet. Sennheiser er ikke ansvarlig for tapt 
eller feilsendt post. Avvisning av feilaktige rabattkrav vil ikke gi kravsfremsetteren rett til noen slags refusjoner, returer 
eller andre godtgjørelser. Sennheiser forbeholder seg retten til å når som helst avslutte programmet. Sennheiser er et 
registrert varemerke. Alle rettigheter forbeholdes. Beslutning om kvalifikasjon for rabatt tatt av Sennheiser er endelig. 
Tilbudet er kun gyldig for Norge. 
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Ta kontakt med oss

Sennheiser Nordic A/S 
+47 2409 11 00 
norway@sennheiser.com

Richard Opsahl-Engen 
Key Account Manager Norge 
+47 4178 22 24 
Richard.Opsahl-Engen@sennheiser.com

Robert Chaston 
Key Account Manager Norge 
+47 9749 99 57 
Robert.Chaston@sennheiser.com


