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Hei!
Ser du på Netflix innimellom?
Eller HBO Max, Viaplay – eller kanskje Eurosport?

Siden du har Altibox TV, har du tilgang til disse og mange 
andre strømmetjenester og kanaler i tv-abonnementet ditt 
uten at det koster noe ekstra.

Vi opplever at noen tv-kunder avslutter sitt abonnement 
på Altibox TV fordi de tror de kan spare penger på å 
bestille direkte fra strømmeleverandørene.

Vi blir glade hvis du blar videre. Der vil vi nemlig forklare 
hva du har tilgang til, hvorfor du sparer penger på å få 
dette via Altibox, og hvordan du kan ta i bruk de ulike 
tjenestene vi tilbyr.



Hva handler 
dette om?
Jo, i abonnementet ditt har du en pott poeng som
du kan bruke til å ‘kjøpe’ det du ønsker av kanaler og 
strømmetjenester. Og så kan du sjonglere fram og 
tilbake etter hva du ønsker å se.* Viaplay fredag, 
HBO Max lørdag og Eurosport søndag, for eksempel.

De fleste med Altibox TV har Altibox Standard: en pakke 
med internetthastighet på 500/500 Mbps, pluss 50 
poeng som de kan bruke til å bytte frem og tilbake 
mellom våre 7 strømmetjenester og 68 kanaler.

Som regnestykkene på neste side viser, kan du med 
denne pakken enkelt spare penger + få tilgang til mer 
underholdning og dobbelt så høy hastighet.

Sjekk disse eksemplene -->

* Netflix er kun mulig med vår nyeste tv-dekoder, Modell A, og låses i 30 dager etter innvalg.
Ellers er det ingen begrensninger på når og hvor ofte tjenestene kan velges ut og inn.
NB: I eksemplene har vi brukt veiledende pris for 250/250 Mbps fiberbredbånd på kr 849,-. Prisene
for strømmetjenestene er hentet fra strømmeleverandørenes egne nettsider i september 2022.



Familien Gabrielsen
Har Netflix (noe for alle), Viaplay 

(Pørni til mor) og Eurosport 
(Eliteserien til far). I tillegg kommer 

internett til 849,-

109,- + 139,- + 179,- + 849,- = 1276,-

Ida og Preben
Skulle holde seg til HBO Max (billig 
kvalitetsunderholdning for begge), 
helt til Squid Game tvang fram et 
Netflix-abonnement (som Preben 

glemte å si opp etterpå). I tillegg har 
Ida blitt hekta på Formel 1, og bestilt 

Viaplay Medium for å få
V sport.

89,- + 109,- + 349,- + 849,- = 1396,-

Leif
Ja, og så har du Leif, som må ha 
V sport og Eurosport for å dekke

behovet, men det er jo tross alt bare 
to abonnement. Likevel:

349,- + 179,- + 849,- = 1377,-

Til sammenligning er veil.
pris for Altibox Standard 
(produktpakke med 500/500 
Mbps fiberbredbånd + 
Altibox TV) 1159 kroner.
Raskere nett, og du kan velge 
det innholdet du vil ha, uten
å betale ekstra!



Tips: Vær innlogget!
Har du en pc eller ipad som
hele familien har tilgang til?
Pass på at den er logget på
Mine sider, så kan alle velge
kanaler og strømmetjenester
ut og inn selv.
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Hvordan gjør 
jeg?
Poengene bruker du på Mine sider på 
altibox.no/minesider. Klikk på ‘Velg ditt tv-innhold’, 
plukk det du vil, og husk å lagre.

Er du en av dem som synes terskelen til å logge inn 
på Mine sider er for høy, skal ett av disse tre tiltakene 
nærmest garantert få deg i mål:

1. Bor du sammen med noen, sjekker du om dere har 
bruker på Mine sider allerede. Få i så fall brukernavn 
og passord, og logg inn.

2. Om ikke: trykk ‘Aktiver konto og få tilgang’.

3. Du oppretta kanskje bruker da du ble abonnent, og 
så skjedde det ikke så mye mer der? Da klikker du 
‘Glemt passord?’

PS: Hvis du vil kjøpe ekstra poeng for å ha enda flere 
strømmetjenester tilgjengelig til enhver tid, kan du 
bestille det også på Mine sider.



Elle, melle, 
deg fortelle
Under ‘Velg ditt tv-innhold’ på Mine sider vil det altså 
åpenbare seg sju strømmetjenester og intet mindre enn 
68 kanaler - inkludert disse, som har et strømmearkiv
i tillegg til direktesendt innhold:

2
poeng

1
poeng

1
poeng

2
poeng

1
poeng

1
poeng



I tillegg kan du altså boltre 
deg i de mest populære 
strømmetjenestene - alt etter 
hvilken serie eller film du
vil kose deg med. De fleste

av disse kan du fritt velge
inn og ut så ofte du vil, så
her har du tilgang på mye
forskjellig!

50
poeng*

15
poeng

40
poeng

50
poeng

5
poeng

40
poeng

5
poeng

*Netflix vil være låst i 30 dager etter innvalg.



Klar for enda 
mer?
Med Altibox TV har du også tilgang til masse 
kvalitetsunderholdning som IKKE kan skaffes med 
poengene dine - enten fordi den er helt kostnadsfri 
eller fordi den kun kan kjøpes for penger.

I tillegg til et knippe faste kanaler, har du fri tilgang til 
NRK TV-appen og vår egen strømmetjeneste Godt Norsk. 
Ja, og så kan du kjøpe følgende pakker om du vil:

V premium
Kanaler med sport

(inkl. Premier League) +
Viaplay Film & Serier.

599,-
pr. md.

Viaplay Total
Strøm sport (inkl.

Premier League) +
Viaplay Film & Serier.

649,-
pr. md.

Viaplay Medium
Strøm film, serier og

sport som Formel 1, FA
Cup og håndball.

349,-
pr. md.

65,-
pr. md.

Prime Video
Se drøssevis av

kritikerroste originalserier
og prisbelønte film- og

seriefavoritter.



Godt Norsk - 0,-
Kostnadsfri strømmetjeneste
med norske filmer, serier
og dokumentarer. Her finner
du nytt spennende innhold,
i tillegg til gamle klassikere.
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