Fellesavtale Altibox Flex
Løren Vel har i samarbeid med Viken Fiber utarbeidet en ny avtale som gir deg som
beboer mer fleksibilitet! Fellesavtalen Altibox Flex gjør at hver enkelt beboer nå har
mulighet til å velge den pakken som passer best!
Du som beboer har mulighet til å velge mellom følgende alternativer;
• Tv og internett
• Tv
• Internett
Se neste sider for oversikt over innhold i pakkene.

Din underholdning er ditt valg
De fleste har lyst til 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. 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.På de neste sidene finner du oversikt over
dine valgmuligheter og hvor mange poeng pakkene inneholder. I tillegg er det
selvfølgelig mulig å kjøpe flere poeng om du har lyst til å velge enda mer innhold.

Tilleggstjenester
20 ekstrapoeng – kr 59,- pr. md ved binding i 12 md, deretter kr 79,- pr. md
50 ekstrapoeng – kr 99,- pr. md ved binding i 12 md, deretter kr 139,- pr. md
Opptak og programarkiv – kr 149,- pr. md. (500 timer)
Ekstra tv-dekoder – kr 59,- pr. md.
Wifi Pluss – kr 990,Fasttelefon – kr 100,- pr. md.

Ny dekoder
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 tvbenken.
Du kan lese mer om Altibox TV på altibox.no/tv.

