t!
Nyhe

Nå kan du

velge din tv-pakke!

VELG DITT INNHOLD

Velg ditt innhold
Vi vet at du gjerne vil velge tv-innholdet ditt selv – og nå kan du gjøre nettopp det.
Med et nytt og enkelt poengsystem kan du velge inn og ut de kanalene og
tv-pakkene du vil ha. Du betaler ikke noe for poengene.
Du kan velge ditt favorittinnhold enten det er nyheter, sport, serier eller film som
frister deg mest. Innholdet kan du også se hvor som helst i Norge via Altibox TV
Overalt-appen.

Din underholdning er ditt valg.
Les mer på altibox.no/velgselv.

VELG DITT INNHOLD

Så enkelt er det
1. Logg inn på Mine sider.
2. Trykk på Velg ditt innhold i venstremargen.
3. Du kan nå velge kanalene eller innholdet du ønsker. Husk å trykke Lagre.
Innholdet blir raskt tilgjengelig for deg. Har du ikke brukernavn på
Mine sider kan du opprette dette på altibox.no/ny-bruker.

VELG DITT INNHOLD

VELG DITT INNHOLD

Fotball og film?
Sport eller serier?
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. I tillegg til noen faste kanaler får du 50 poeng
som du kan bruke på akkurat det innholdet du vil.
Du bestemmer over ditt innhold.
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 din. Du bruker ingen poeng på dette innholdet.

VELG DITT INNHOLD

VALGFRIE KANALER – 1 POENG

Vi har forhåndsvalgt noen kanaler for deg, her markert i rødt.*
Du kan bytte dem ut om du ønsker det.

ENGLISH

*Vi tar forbehold om endringer i kanalutvalg og poengverdi.

VELG DITT INNHOLD

VALGFRI PAKKE
40 poeng

VALGFRI PAKKE*
40 poeng
©2017 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and
service marks are the property of Home Box Office, Inc. © Twin Peaks Productions, Inc.
All Rights Reserved.

VALGFRI PAKKE
20 poeng

I løpet av 2017 vil det komme enda mer innhold å velge blant*
© 2017 Disney.

© 2017 Disney/Pixar.

*Krever nye Altibox TV med Medium-, Standard - eller Pluss-pakke.
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©2017 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.
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HBO Nordic
Med den nyeste tv-løsningen fra Altibox kan du velge HBO Nordic som en del av ditt
valgfrie innhold! Kritikerroste serier som Game of Thrones, Girls, Westworld og The
Handmaid’s Tale er bare noen av favorittene du kan glede deg til.
Hos Altibox får du tilgang til HBO Nordics fantastiske serier, filmer og dokumentarer
sammen med alt det andre tv-innholdet ditt.
Den banebrytende søkefunksjonen i nye Altibox TV gjør at du også får treff i HBO
Nordic på lik linje med innhold fra kanaler, opptak og andre apper. HBO Nordic kan
ses både på tv, mobil og nettbrett – og nytes hvor du vil i Norge ved å bruke den
nye Altibox-appen.
For å kunne velge inn HBO Nordic må du ha et abonnement på nye Altibox TV med
Medium-, Standard - eller Pluss-pakke. HBO Nordic kan også kjøpes for 89 kroner i
måneden, og vil like fullt være integrert i nye Altibox TV-universet.
Les mer om nye Altibox TV på altibox.no/fremtidenstv

NYE ALTIBOX TV

Nye Altibox TV
Med den nye 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.
Bla om for å lese om fordelene med nye Altibox TV.

NYE 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 med den
nye 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.

PROGRAMARKIV

Programmer fra de siste
dagene lagres i et arkiv –
uten at du trenger å sette på
opptak. Du kan også starte
programmer forfra.

APPER PÅ TV

Tv og nett samles i samme
univers. Apper som NRK TV
og NRK Super er ett klikk
unna med fjernkontrollen.

NYE ALTIBOX TV

Liten boks –
mange muligheter
Med nye Altibox TV kommer også en helt ny dekoder. Den er mindre enn noen av
dekoderne vi har levert tidligere. Fjernkontrollen som følger med er enkel å bruke og
har færre knapper enn den du har i dag.
En god nyhet for deg som liker å ha det ryddig hjemme, er at du ikke lenger trenger
fri sikt mellom fjernkontrollen og dekoderen. Dermed kan den lille boksen skjules bak
tv-en eller gjemmes bort i tv-benken.
Les mer om nye Altibox TV på altibox.no/fremtidenstv.

« 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
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Norges mest fornøyde
tv- og bredbåndskunder.
7 år på rad.

—

føler seg takknemlig.
KILDE: EPSI 2016

