Få lynhurtigt og stabilt
fiberbredbånd, billige tv-pakker
og telefoni - til hele familien
Bestil på
altibox.dk eller
tlf. 70 300 600

Familiens næstbedste ven

TV-PAKKER

MasterChef

Billige tv-pakker
med de mest
sete kanaler
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 de
største fodboldkampe fra Champions- og Premier
League, La Liga, Serie A, Bundesligaen og Superligaen,
håndbold fra danske dame- og herreliga og meget,
meget mere.
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Gratis web-tv
overalt
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 alle kanaler i din
tv-pakke online på både PC, Mac,
iPad, iPhone og Android.

Tv-pakker med de mest sete kanaler
199,-

TV 2 MINI		

md.

Fritvalgs-kanaler
og pakker
- få dine yndlingskanaler med i pakken

Basis		

Viasat Familie

Første
3 måneder kun

Første
3 måneder kun

0,-

0,-

md.

Herefter
239,- md.

Du kan tilkøbe forskellige kanaler og pakker til din
TV2 Mini-*, Basis- eller Viasat familiepakke. Så kan
du få yndlingskanalerne med i din tv-pakke.

Fritvalgs-kanaler

md.

Herefter
399,- md.

15,md.

15,md.

15,md.

20,md.

30,md.

30,md.

39,md.

40,md.

49,md.

49,md.

49,md.

50,md.

50,md.

59,md.

59,md.

* gælder ikke Viasat-kanalerne

Fritvalgs-pakker

Mangler nogle af dine favoritkanaler i din
tv-pakke? Du kan supplere din Basis-, Familieeller Maxipakke med en af vores fritvalgs-pakker.

TV 2 PAKKEN

Viasat Maxi

Første
3 måneder kun

0,-

md.

Herefter
469,- md.

149,-

md.

VIASAT FILM

99,-

DANSKE FAVORITTER

79,-

TYSK-PAKKEN

39,-

md.

md.

md.

Altibox TV forudsætter fiberbredbånd.
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FIBERBREDBÅND

Fiberbredbånd
- lynhurtigt og
stabilt
Elsker du at være online, game eller streame, så er
fiberbredbånd et must. Med fiberbredbånd fra Altibox
får du Danmarks hurtigste og mest stabile forbindelse
– både på internettet og tv. Fiberbredbånd sikrer dig
også masser af båndbredde, så hele familien uden
problemer kan surfe, shoppe, streame musik, film og
serier, game og meget mere på samme tid.

WIFI PLUS
God forbindelse i hele huset
Øg rækkevidden på din trådløse forbindelse. Perfekt til dig,
der har en stor bolig.
Køb
Leje / md.

Chili sikkerhedspakke
Sikker færden online - du får bl.a.:
• Antivirusprogram (Bitdefender)
• 5 GB Cloud
• Sikker onlinehandel og netbank
• Forældrekontrol
Abonnement pr. md.
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999,25,-

39,-

Vi har den helt rigtige hastighed til dig
50/50 Mbit

100/100 Mbit

300/300 Mbit

En stabil forbindelse

En god forbindelse

Inkl. C MORE film og serier

Pr. måned kun

Første 6 måneder kun

Første 6 måneder kun

279,-

0,- md.

0,- md.

+ adm. gebyr 9,59 kr. md.
6 mdr. mindstepris 1.731,54 kr.

Herefter 299 kr. md. + adm. gebyr 9,59 kr. md.
6 mdr. mindstepris 0 kr.

Herefter 399 kr. md. + adm. gebyr 9,59 kr. md.
6 mdr. mindstepris 0 kr.

500/500 Mbit

1.000/1.000 Mbit

Inkl. C MORE film og serier

Inkl. C MORE film og serier

Første 6 måneder kun

Første 6 måneder kun

0,- md.

0,- md.

Herefter 499 kr. md. + adm. gebyr 9,59 kr. md.
6 mdr. mindstepris 0 kr.

Herefter 599 kr. md. + adm. gebyr 9,59 kr. md.
6 mdr. mindstepris 0 kr.

Få gratis adgang til masser af film og serier
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.

0,-

md.

Normalpris
99,- md.

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
Familiens næstbedste ven

premiere i USA og underholdning for børn
i alle aldre – hvor du vil, og når du vil.
Normalpris 99,- md.
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TELEFONI

Altibox telefoni
MOBIL
Altibox Mobil er ideelt for hele familien. Vi har nemlig abonnementer, der passer til et hvert behov, uanset om du
ringer lidt eller meget. Med Altibox Mobil er du samtidig sikret den bedste dækning på Telia og Telenor’s mobilnet.

Pakke 2
2

Fri

time
i DK & EU

SMS/MMS
i DK & EU

Pakke 5

EU

59 kr./ md.

2

5

GB data
i DK

time
i DK & EU

Heraf 2 GB data i EU

Fri

Pakke 10

EU

89 kr./ md.

5

SMS/MMS
i DK & EU

10

GB data
i DK

Fri

time
i DK & EU

Heraf 5 GB data i EU

SMS/MMS
i DK & EU

Gratis oprettelse

Gratis oprettelse

Ingen opkaldsafgift

Ingen opkaldsafgift

Ingen opkaldsafgift

Ingen binding

Ingen binding

Ingen binding

15

Fri

time
i DK & EU

SMS/MMS
i DK & EU

Pakke 50

EU

129 kr./ md.

15

50

time
i DK & EU

Heraf 7 GB data i EU

Fri

Forbrug

EU

199 kr./ md.

GB data
i DK

0 kr./ md.*

40

SMS/MMS
i DK & EU

48

GB data
i DK

øre/
minut

Heraf 10 GB data i EU

8

øre/
SMS

Tilvalg - udlandstelefoni 0 kr.

Gratis oprettelse

Gratis oprettelse

Ingen opkaldsafgift

Ingen opkaldsafgift

Til dig, der ringer lidt

Ingen binding

Ingen binding

Ingen binding
* Min forbrug 29 kr./md.

FASTNET
Fastnetabonnement
md.

Opkald til fastnet
Minuttakst fastnet til fastnet
Opkald til mobil
Minuttakst fastnet til mobil
Min. forbrug
Ekstra tilvalg
Vis nummer, telefonsvarer
og viderestilling
Behold dit nuværende nummer
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2

kr./
MMS

Gratis oprettelse

0,-

FRI TALE

0,39 kr.
0,39 kr.
1,29 kr.
1,29 kr.
10 kr. md.

29 kr.
Gratis

10

GB data
i DK

Heraf 5 GB data i EU

Gratis oprettelse

Pakke 15

EU

99 kr./ md.

Ring ubegrænset fra din
fastnettelefon til mobil i DK
og fastnet i hele Norden

99,-

md.

1

kr./MB
data

Vi giver dig flere muligheder
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.

Hjælpepakker
Har du brug for hjælp til at
trække kablerne eller tilslutte
dit udstyr? Vi står klar med en
hjælpende hånd.
Hjælpepakke

Vi hjælper
dig godt
fra start

999,-

Inkl. kabelføring fra fordelerboksen til
dit tv samt opsætning af trådløst internet.
Dertil kabel på max 30 m. inkl. stik og
2 gennemboringer.

Tilvalg til Hjælpepakken
1 ekstra tv
499,2 ekstra tv
998,3 ekstra tv
1.497,Fastnet tlf.
499,Wifi plus - maks. 2 enheder 499,-

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

Tv-bokse og
harddiskoptagere

Trådløst tv-sæt
fra Altibox

Få harddiskoptager i
din obligatoriske tv-boks

Træt af at bøvle med
ledningerne?

Oprettelse
Leje / md.
Få ekstra tv-bokse
(max 3 stk.)

Harddiskoptager

Oprettelse pr. stk.

Med en harddiskoptager går du
aldrig glip af dit yndlingsprogram
i fjernsynet. Du kan styre optageren
fra din fjernbetjening eller smartphone, så du kan starte, stoppe
og planlægge optagelser, uanset hvor du befinder dig.

Leje / md.
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0,49,-

199,0,-

Få ekstra tv-bokse med
harddiskoptager
(max 3 stk.)
Oprettelse pr. stk.
Leje / md.

Med et trådløst tv-sæt slipper
du helt for ledninger mellem
din router og tv-boks. Bestil et
trådløst tv-sæt sammen med
din tv-pakke - det er både nemt
og hurtigt at tilslutte.
Trådløst tv-sæt
Ekstra modtager

995,595,-

399,49,7

1. Bestil på altibox.dk eller ring til kundeservice på tlf. 70 300 600
- vi sidder klar ved telefonen alle hverdage fra kl 8.30-18.00.
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 fordelerboks til internet, tv og telefoni. Og så er du klar til
at nyde alle fordelene ved din nye fiberforbindelse.

Bestil på
altibox.dk eller
tlf. 70 300 600

Familiens næstbedste ven

Altibox Danmark · Krøyer Kielbergs Vej 3, 4. sal · 8660 Skanderborg · Tlf.: 70 300 600 · info@altibox.dk

Vi tager forbehold for trykfejl og evt. prisændringer.

Det er nemt at få
fiberbredbånd hos Altibox

