Morgendagens muligheter
med tv og bredbånd i verdensklasse

Et valg for fremtiden
Hvorfor skal noen få bestemme hvilken bredbånds- og tv-pakke hver beboer skal ha,
bare fordi man bor i borettslag eller sameie?
Med Altibox får dere full frihet. Vi ser ingen grunn til at alle må ha samme løsning.
Inngår dere avtale med Altibox, blir et av markedets mest fleksible internett- og
tv-utvalg tilgjengelig for hver enkelt beboer. Det er bare å velge og vrake.
Og: med Altibox’ nye og banebrytende tv-løsning får hver og én mulighet til å velge
sine tv-kanaler.
Med fiber fra Altibox får du bredbåndet som tilfredsstiller fremtidens
krav til båndbredde. Uslåelig kapasitet, stabilitet og hastighet på bredbåndet
gir alle i borettslaget muligheten til å bruke nettet så mye de vil – uten
at det forringer opplevelsen til andre.
Les mer på altibox.no/boligselskap.

ALTIBOX TV

Grenseløs underholdning
med Altibox TV
Tv fra Altibox binder hele underholdningsuniverset sammen i én tjeneste. Filmer, tv,
opptak, strømmetjenester, radio, apper og alt du kan ønske deg av underholdning,
lever sømløst sammen i ett univers: Altibox TV på alle skjermer.
Med denne tv-løsningen får du tilgang til enda mer innhold å velge blant, i tillegg til
mange fantastiske funksjoner som gir deg en helt ny tv-opplevelse.
Les mer på altibox.no/boligselskap/tv.

« Etter vår mening gir Altibox dagens dekodere god grunn til å skjelve i buksene. For
dette er en meget fremtidsrettet enhet som løser sine oppgaver på en mesterlig måte. »
-Tek.no

ALTIBOX TV

MINE OPPTAK

500 timer med opptak i
full HD. Nær ubegrenset
lagringsplass.

GLOBALT SØK

En banebrytende ny
søkefunksjon som gir treff i
titler og skuespillere på tvers
av kanaler, programarkiv og
filmkiosk.

SE OFFLINE

Se opptak, film og serier
både on- og offline i
Altibox-appen. Ta med deg
opptakene eller filmene du
har kjøpt hvor du vil.

KRYSTALLKLART

Et tv-bilde som nær overgår
virkeligheten. Altibox TV er
UHD-kompatibel og gir deg
krystallklare bilder dersom du
har en tv som er UHD-klar.

ALTIBOX TV

PROGRAMARKIV

Programmer fra de siste
dagene lagres i et arkiv –
uten at du trenger å sette på
opptak.

APPER PÅ TV

Apper som HBO Nordic,
NRK TV, NRK Super og
Disney er ett klikk unna med
fjernkontrollen.

START FORFRA

Med start forfra kan du starte
de fleste programmene på
nytt. Perfekt når du kommer
akkurat litt for sent til
sendestart.

FILM OG SERIER

Med Norges mest komplette
film og serie-tjeneste er det
enkelt for deg å oppleve
filmens vidunderlige verden enten du er hjemme eller ute
på eventyr.

VELG DITT INNHOLD

Din underholdning
er ditt valg
De fleste har lyst å velge tv-innholdet sitt selv – og hos Altibox kan man gjøre
nettopp det. Du kan velge ditt favorittinnhold enten det er nyheter, sport, serier
eller film som frister deg mest.
Med et enkelt poengsystem kan du velge inn og ut de kanalene og tv-pakkene
du ønsker via Mine Sider på altibox.no. Om ditt borettslag eller sameie ikke har
’Velg ditt innhold’ inkludert, står du fritt til å kjøpe poeng til valgfritt innhold på
Mine Sider.
Din underholdning er ditt valg.
Les mer på altibox.no/velgselv.

VELG DITT INNHOLD

Fotball og Mikke Mus?
Gullrekka eller Vikings?
Ja takk, begge deler!
Håndplukk dine favoritter og få akkurat det du ønsker deg i din tv-pakke.
Du kan bytte innhold når du ønsker. Tv-pakken inneholder 15 faste kanaler som du
ikke bruker poeng på. Hvordan det resterende kanalutvalget skal være i din tvopplevelse er det du som bestemmer.
Les mer på altibox.no/velgselv.

VELG DITT INNHOLD

FASTE KANALER

De mest populære tv-kanalene er allerede inkludert
som fast innhold i tv-pakken og koster ingen poeng.

VELG DITT INNHOLD

VALGFRIE KANALER – 1 POENG

VELG DITT INNHOLD
HOLD

VALGFRIE SPORTSPAKKER

Noen kanaler er forhåndsvalgt, her markert i rødt.*
Disse står du fritt til å endre på om du ønsker det.

Inneholder:
Eurosport Norge, Eurosport 1
og 12 kanaler dedikert til
norsk toppfotball.

Velg inn med 20 poeng

Inneholder:
Viasport +, Viasport 1,
Viasport 2, Viasport 3 og
Viasat Golf.

Velg inn med 40 poeng
ENGLISH

40 poeng
*Vi tar forbehold om endringer i kanalutvalg og poengverdi.

*Krever nye Altibox TV edium - Standard eller Pluss-pakke.

Apper på tv-en din
Vi har samlet tv-kanaler, film og serie-tjeneste og strømmetjenester i én og samme
tv-portal, slik at du har alt tilgjengelig fra fjernkontrollen.
Med Altibox TV kan du velge mellom en rekke strømmetjenester, og dette
utvalget blir stadig større og bredere. Inkludert er NRK TV-appen og NRK Superappen, som inneholder NRKs enorme utvalg av programmer, filmer, serier,
dokumentarer og sendinger.
Med poengene du har til rådighet i ditt abonnement kan du også velge inn apper
som HBO Nordic, Disney Channels XTRA og Disney On Demand. Du kan også kjøpe
flere poeng om du har lyst til å velge enda mer innhold.
Les mer om strømmetjenestene på de neste sidene.

STRØMMETJENESTER

HBO Nordic
med Toonix
For deg som elsker heftige serier og knivskarpe
dokumentarer. I HBO Nordic er flere av klodens
største serieproduksjoner og mest populære serier
samlet.
Strømmetjenesten inkluderer også barneuniverset
Toonix, som inneholder en rekke av de mest kjente
karakterene fra barnas verden. Som Karlsson på
taket, Tom & Jerry og Scooby Doo.

Velg inn med 40 poeng

*Krever nye Altibox TV med Altibox Standard- eller Pluss-pakke.

© 2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property
of Home Box Office, Inc. VIKINGS © 2018 TM Productions Limited / T5 Vikings IV Productions Inc. All Rights
Reserved. An Ireland-Canada Co-Production.

STRØMMETJENESTER

STRØMMETJENESTER

STRØMMETJENESTER

Viasat
FilmFavoritter

Disney
Channels XTRA

I Viasat FilmFavoritter finner du alltid en god
filmopplevelse - uansett hvilken sjanger du
foretrekker.

Disney Channels XTRA gir deg tilgang til et stort
utvalg av de beste seriene og programmene fra
Disneys tv-kanaler: Disney Channel, Disney XD og
Disney Junior.

Tjenesten oppdateres med nye filmer kontinuerlig.

Tjenesten gir deg også tilgang til seriepremierer og
nye sesonger før de blir vist på tv. Disney Channels
XTRA oppdateres jevnlig med nye programmer.

KOMME
R
SNART
Velg inn med 15 poeng

Velg inn med 15 poeng

© Disney 2018

STRØMMETJENESTER

STRØMMETJENESTER

Disney Movies
On Demand

ABC Studios

Med Disney Movies On Demand får du et
helt filmbibliotek med fantastiske fortellinger,
storslåtte eventyr og kjente og kjære rollefigurer.

Med ABC Studios kan du se hele sesonger av
tv-serier fra ABC. Her finner du suksesserier med
berømte skuespillere og uforglemmelige historier
som stadig oppdateres med nye sesonger og
episoder.

Her finner du tegnefilmklassikere så vel som
eventyrfilmer for hele familien. Filmene blir
jevnlig byttet ut slik at det alltid er noe nytt å
se på. Aktuelle filmer i tjenesten er blant annet
Biler, 101 Dalmantinere, Tingeling og Mulan.

Her kan du finne din egen favoritt blant mengder
av fantastiske serier, eksempelvis Grey’s Anatomy,
Once Upon a Time, Code Black og Castle.

Velg inn med 15 poeng

Velg inn med 15 poeng
© 2018 Disney.

©2108 ABC Studios.

ALTIBOX FIBERBREDBÅND

Hva er egentlig fordelene
med fiberbredbånd?
Alle Altibox-kunder er garantert å få én dedikert fiberlinje helt inn i boligen sin.
Med fiberoptikk blir datasignaler overført som lys – altså med lysets hastighet.
Dette gir høye hastigheter, minimal motstand og svært god kapasitet – helt hjem.
For å få full utnyttelse av strømmetjenester som Netflix, YouTube, sky-tjenester eller
online gaming, er vi avhengige av et bredbånd som er dimensjonert for det. Felles
for disse tjenestene er at de tøyer grensene for hva eldre bredbåndsteknologier
kan tåle. Fiberbredbånd er en nyere teknologi, der styrken ligger i ekstrem
kapasitet og muligheter for svært høye hastigheter. Med fiber kan du
være trygg på at du alltid har mer enn nok – i dag og i fremtiden.

ALTIBOX FIBERBREDBÅND

ALTIBOX FIBERBREDBÅND

Fiber helt hjem

ALTIBOX FIBERBREDBÅND

Suveren
stabilitet fordi du
ikke deler fiberen
med andre.

Alle får
formidabel
kapasitet og
hastighet.

Vi strekker en dedikert fiberkabel helt inn i hver bolig, noe som gjør at din
tilgang ikke blir påvirket av naboens nettbruk.
Fiber hele veien hjem betyr altså i praksis at hver boenhet selv kan bestemme
over sin nettbruk i større grad. Individuelle valg er viktig, også når man er
tilknyttet en boligsammenslutning.
Vi ser oss ikke tilbake. Med Altibox har dere bredbåndet som tilfredstiller fremtidens
krav. I dag.
Symmetriske
hastigheter. Det betyr
at du får like høy
opplastningshastighet som
nedlastningshastighet.
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