
Velkommen  
til en ny verden  
af muligheder
• Lynhurtigt og stabilt internet
• De bedste TV-kanaler i skarp kvalitet
• Billig telefoni med Danmarks bedste dækning TV-pakker

Side 2-3

Fiberbredbånd
Side 4-5

Telefoni
Side 6

Tillægsprodukter  
Side 7

Se vores gode  
tilbud på TV, fiber  

og telefoni

GRATIS WEB-TV 
Tag dine TV-kanaler med 
dig overalt – kvit og frit 
med et TV-abonnement 

hos Altibox 
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TV2 MINIPAKKEN 149,- md.

FAMILIEPAKKE 99,-Første  
måned kun

Herefter  
389,- md.

BASISPAKKE 99,-Første  
måned kun

Herefter  
209,- md.

MAXIPAKKE 99,-Første  
måned kun

Herefter  
499,- md.

TV-PAKKER MED DINE FAVORITKANALER

49,-
 md.

49,-
 md.

59,-
 md.

59,-
 md.

VÆLG-SELV-KANALER

VÆLG-SELV-KANALER  
OG EKSTRAPAKKER  
- få dine yndlingskanaler  
med i pakken
Du kan tilkøbe forskellige kanaler og pakker til din 
TV2 Minipakke, Basis- eller Familiepakke. Så kan 
du få yndlingskanalerne med i din TV-pakke.

TV-PAKKERBestil  
allerede  

i dag
- og få adgang til en ny 
verden af muligheder

Ring og bestil på tlf. 70 30 11 15 
mandag til fredag kl. 8.30-18.00

Eller bestil på www.altibox.dk 

Vi sidder klar til at  
hjælpe dig alle hverdage  

fra 8.30 til 18.00 
  

Tlf. 70 30 11 15

Altibox TV forudsætter fiberbredbånd. TV2 Minipakken 6 mdr. mindstepris 894. Basispakke 6 mdr. mindstepris kr. 1.144. Familiepakke 6 mdr. mindstepris kr. 2.044. Maxipakke 6 mdr. mindstepris kr. 2.594.

Altibox TV giver dig det mest stabile signal, og fiber-
forbindelsen sikrer, at du kan se alle dine HD-kanaler i 
den højeste kvalitet.

Vores store udvalg af TV-pakker giver dig mulighed 
for at vælge de kanaler, du gerne vil se. Du er sikret 
timevis af underholdning, uanset om du foretrækker 
nyheder, serier eller tegnefilm. Vi er også stærke på 
sport. I vores pakker får du fodbold fra Superligaen, 
Premier League og Bundesligaen, håndbold fra den 
danske dame- og herreliga og meget, meget mere.

De største 
TV-oplevelser  
i den skarpeste  
kvalitet

GRATIS WEB-TV  
Med vores web-TV kan du altid se TV, 
hvad enten du er i sommerhuset eller 
venter på bussen. Altibox giver nemlig 
gratis adgang til de fleste kanaler i 
din TV-pakke online fra både PC, Mac, 
iPad, iPhone og Android. 

Med web-TV kan flere i hjemmet se 
forskellige kanaler på samme tid fra 
forskellige enheder. 

EKSTRA TV-BOKS
Med Altibox TV får du automatisk en 
TV-boks med i dit abonnement. Du kan 
få op til tre ekstra TV-bokse uden at 
betale leje. 

Oprettelse ved ekstra boks: 199,- pr. stk.

Læs mere om alle fordelene ved 
TV-bokse på side 7.

EKSTRAPAKKER
Mangler nogle af dine favoritkanaler i din  
TV-pakke? Du kan supplere din Basis-, Familie-  
eller Maxipakke med en af vores ekstrapakker. 

TV2 PAKKEN 149,- md.

DANSKE FAVORITTER 79,- md.

29,-
 md.

29,-
 md.

39,-
 md.

39,-
 md.

39,-
 md.

39,-
 md.

40,-
 md.

49,-
 md.

49,-
 md.

49,-
 md.

49,-
 md.

49,-
 md.

TYSK-PAKKEN 39,- md.
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DIT UNIVERS AF FILM OG SERIER
Få tusindvis af film og serier hjem i stuen eller med 
på farten. Du kan se de nyeste film fra Hollywood, 
nordiske biografsucceser, nye serier direkte efter 
premiere i USA og underholdning for børn i alle 
aldre – hvor du vil, og når du vil.  
Normalpris 99,- md.

FIBERBREDBÅND

+adm. gebyr 9,59 kr. md.
6 mdr. mindstepris 1.671,54 kr. 

+oprettelse 499,-

Herefter 299 kr. md.+adm. gebyr 9,59 kr. md. 
6 mdr. mindstepris 1.651,54 kr.  

+oprettelse 499,-

Herefter 499 kr. md.+adm. gebyr 9,59 kr. md.  
6 mdr. mindstepris 2.651,54 kr. 

+oprettelse 499,-

Herefter 599 kr. md.+adm. gebyr 9,59 kr. md. 
6 mdr. mindstepris 3.151,54 kr.

+oprettelse 499,-

+ adm. gebyr 9,59 kr. md.
6 mdr. mindstepris 2.151,54 kr. 

+oprettelse 499,-

30/30 Mbit 100/100 Mbit

500/500 Mbit 1.000/1.000 Mbit

Inkl. fastnetabonnement Inkl. fastnetabonnement 

LET-PAKKEN

269,- 99,- 

99,- 99,- 349,- 

Herefter 399 kr. md.+adm. gebyr 9,59 kr. md. 
6 mdr. mindstepris 2.151,54 kr.

+oprettelse 499,-

300/300 Mbit

99,-

KOM GODT  
I GANG MED  
FIBERBREDBÅND  
FRA ALTIBOX

DIN DIGITALE BOGKLUB
Få otte nye e-bøger hver måned i en god blanding 
af romaner, krimier og faglitteratur. Du henter 
e-bøgerne med et par klik, og så ligger de klar i dit 
Riidr-bibliotek. Når en bog er hentet, ejer du den 
– og den forsvinder ikke, selvom du melder dig ud. 
Normalpris 39,- md.

VÆLG DEN HASTIGHED, DU ØNSKER

0,- md.
Normalpris  

99,- md.

0,- md.
Normalpris  

39,- md.

Hvis du vælger en fiberløsning med 300/300, 500/500 eller 1.000/1.000 Mbit, får du samtidig adgang  
til C MOREs populære film- og serieunivers samt den digitale bogklub Klub Riidr. 

Få gratis adgang til  
masser af bøger, film og serier

Let-pakken sælges kun som en samlet løsning.
*Læs mere om TV 2 Minipakken på side 3. 

1. Bestil på altibox.dk eller på  
 tlf. 70 30 11 15.

2. Du bliver kontaktet af dit lokale  
elselskab, og sammen aftaler I en 
dato for tilslutning.

3. Elselskabet sender en montør hjem 
til dig, som installerer en fordeler-
boks til internet, TV og telefoni. 
(På mange adresser er der allerede 
installeret fordelerboks)

4. Nu skal du blot trække kabler fra 
fordelerboksen og ud til PC, TV, 
og telefon. Boksen har indbygget 
router, så du nu også har trådløst 
internet.

 
Læs mere om opsætning på  
altibox.dk, eller få hjælp til  
tilkobling af kabler med en af vores  
hjælpepakker (se side 7).

Lynhurtigt  
og stabilt  
fiberbredbånd
Med fibernet fra Altibox får du den mest stabile  
forbindelse – både på internettet, TV og fastnet.  
Fiberbredbånd sikrer dig også masser af båndbredde, 
så alle i familien kan være online på samme tid.

• Danmarks hurtigste og mest stabile internet
• Send og modtag med samme hastighed
• Trådløs router

Inkl. fastnetabonnement,   
C MORE og Klub Riidr 

Inkl. fastnetabonnement,   
C MORE og Klub Riidr

Inkl. fastnetabonnement,   
C MORE og Klub Riidr

Fiberbredbånd 10/10 Mbit, 
TV 2 Minipakken*og  

fastnetabonnement i  
en samlet pakke.

Første måned kun Første måned kun

Første måned kun Første måned kun

Pr. måned kun

Pr. måned kun
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TILLÆGSPRODUKTER

Med Altibox har du flere muligheder for at få endnu mere ud af dit TV- eller internetabonnement. Vi står også klar 
med en hjælpende hånd, når kablerne skal tilkobles. Så er du sikret en god start.

Vi giver dig flere muligheder

Få harddiskoptager i  
din obligatoriske TV-boks

Oprettelse 0,-
Leje  / md. 49,-

Få ekstra TV-bokse  
(max 3 stk.)

Oprettelse pr. stk. 199,-
Leje  / md. 0,-

Få ekstra TV-bokse med  
harddiskoptager 
(max 3 stk.)

Oprettelse pr. stk. 399,-
Leje  / md. 49,-

TELEFONI

Altibox Mobil
Til dig, der taler meget. Til dig, der surfer meget. Eller til dig, der gør begge dele. Vi har et abonnement, 
der passer til netop dit behov. Med de tre taletidspakker fra Altibox har du fri SMS, MMS og fri tale til 
andre Altibox-mobilkunder. Og så er du sikret Danmarks bedste dækning på TDC’s mobilnet.

11 GB data 
4G netværk 

Fri SMS og MMS. 
Fri taletid til andre  
Altibox-mobilkunder. 
Oprettelse 99,-

11 GB data 
4G netværk 

Fri SMS og MMS.  
Fri taletid til andre  
Altibox-mobilkunder.  
Oprettelse 99,-

3G netværk 

Tale 0,55 kr. min. 
Opkaldsafgift 0,49 kr. 
SMS/MMS 0,19 kr./2,50 kr. 
Data 10 kr. MB.
Oprettelse 99,-

Opkald til fastnet 0,39 kr. 
Minuttakst fastnet til fastnet 0,39 kr.
Opkald til mobil 1,29 kr.
Minuttakst fastnet til mobil 1,29 kr.
Min. forbrug  10 kr. md.

Ekstra tilvalg
Vis nummer, telefonsvarer  
og viderestilling 29 kr.
Behold dit nuværende nummer 299 kr.

FRI TALE

FASTNETABONNEMENT

22 TIMERS TALE BETAL EFTER FORBRUG

169,- md.

0,- md.

119,- md. 0,- md.

Ring billigt  
med Altibox Fastnet
Få en god oplevelse, når du taler i fastnettelefon. Vores stabile fiberforbindelse sørger 
for, at du slipper for støj og udfald på linjen. Der følger altid et gratis fastnetabonnement 
med, når du køber fiberbredbånd hos Altibox.

99,-md.

FRI TALE
Ring ubegrænset fra din 

fastnettelefon til mobil i DK 
og fastnet i hele Norden

HJÆLPEPAKKER
Vi hjælper dig godt fra start
Har du brug for hjælp til at 
trække kablerne eller tilslutte 
dit udstyr? Vi står klar med en 
hjælpende hånd. 

Vælg mellem tre  
forskellige hjælpepakker:

1. Tilkobling af kabler  
til TV og TV-boks 799,-

2. Tilkobling af kabler  
til internet  
og telefon 999,-

3. Tilkobling af kabler  
til internet,  
telefon og TV 1.299,-

WIFI PLUS
God forbindelse i hele huset
Øg rækkevidden på din tråd- 
løse forbindelse. Perfekt til dig, 
der har en stor bolig.  

Køb 999,-
Leje / md. 25,-

TRÅDLØST TV-SÆT
Træt af bøvl med ledninger?
Slip for at trække kabler til dit 
TV med et trådløst TV-sæt. 

Trådløst TV-sæt 995,-
Ekstra modtager 595,-

Føl friheden  
med TV-bokse  
og en harddiskoptager 
Med Altibox TV får du automatisk  
en TV-boks med i dit abonnement. 
Så er du sikret det bedste og skar-
peste signal på alle dine HD-kana-
ler. Du kan få op til tre ekstra bokse 
uden at betale leje – så kan hele 
familien se TV på samme tid i  
flere rum.
 
TV-boks
TV-boksen giver dig mulighed for at 
leje og købe de nyeste film og serier, 
og du har altid adgang til tusindvis 
af titler, som du kan streame, hvor 
du vil, og når du vil.

Harddiskoptager
Med en harddiskoptager går du 
aldrig glip af dit yndlingsprogram  
i fjernsynet. 

Du kan styre optageren fra din 
fjernbetjening eller smart phone,  
så du kan starte, stoppe og plan-
lægge optagelser, uanset hvor du 
befinder dig. Du kan også sætte 
direkte udsendelser på pause.

TV-BOKSE OG  
HARDDISKOPTAGERE
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Størst i Norden,  
- og alligevel lokal
Altibox er nordens største udbyder af fiberbredbånd.  
Vi leverer internet, tv og telefoni til over 450.000 kunder  
i Danmark og Norge, og der kommer hele tiden flere til.

Samtidig er vi helt tæt på dig. Vi samarbejder nemlig med  
dit lokale elselskab. De sørger for at etablere fiberbredbånd 
og installere det nødvendige udstyr i dit hjem. Og det er de  
rigtig gode til, for de har mange års erfaring med tilsvarende  
arbejde fra elbranchen.

Altibox er din garanti for
· Lynhurtigt internet med garanteret hastighed
· Meget høj stabilitet
· TV i flere rum med vores ekstra TV-bokse til 0,- i leje
· Mange HD-kanaler i knivskarp kvalitet
· Fleksible TV-pakker
· Gratis web-TV – når du vil, og hvor du vil
· Billig telefoni


