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Haugerud Borettslag har inngått avtale om Altibox Flex. Det innebærer at du som beboer automatisk får pakke 

1 inkludert i felleskostnadene for din leilighet. 

Ønsker du andre løsninger kan du velge mellom pakkene nedenfor. Pakke 1. TV og Internett (inkludert), pakke 2. 

Kun TV eller pakke 3. Kun Internett. Pakkene er fleksible og kan endres når som helst. Pakkene inneholder 

følgende: 

 

1. TV og Internett 2. Kun TV 3. Kun Internett  

▪ Bredbånd 200 Mbps 
▪ TV-pakke 20 poeng 
▪ Start forfra 
▪ Altibox-appen 
▪ 50 timer opptak 

▪ TV-pakke med 50 poeng 
▪ Programarkiv og start 

forfra 
▪ Altibox-appen 
▪ 500 time opptak 

▪ Bredbånd 1000 Mbps 

 

Dekkes av beboer 

Ønsker man å oppgradere til en større pakke med mer innhold dekkes dette av den enkelte. Valgfrie pakker ser 

du nedenfor. 

 

Altibox 300 Altibox 500 Altibox 1000 

▪ Bredbånd 300 Mbps 
▪ TV-pakke 30 poeng 
▪ Programarkiv og start 

forfra 
 

▪ Bredbånd 500 Mbps 
▪ TV-pakke 50 poeng 
▪ Programarkiv og start 

forfra 
▪ 500 timer opptak 
 

▪ Bredbånd 1000 Mbps 
▪ TV-pakke 100 poeng 
▪ Programarkiv og start 

forfra 
▪ 1000 timer opptak 
 

Kr. 99,- pr. mnd Kr. 199,- pr. mnd. Kr. 399,- pr. mnd. 

 

Ønsker du ikke å oppgradere til større pakke har du også mulighet for å velge enkelttjenester. Oppgradere av 

abonnementet skjer via Mine Sider: 

 

• Opptak og programarkiv – kr. 149 pr. mnd. 

• TV Start – kr. 199,- pr mnd. 

• 20 poeng – kr. 59 pr. mnd. v binding i 12 mnd. deretter kr. 79,- pr. mnd. 

• 50 poeng – kr. 99,- pr. mnd. v binding i 12 mnd. deretter kr. 139,- pr. mnd. 

• Fast telefon – fra kr. 64,- pr. mnd. 

 

Valg av TV kanaler 

Med standard pakke følger det også med endel standard TV kanaler som ikke kan velges bort, deriblant NRK1, 

NRK2, NRK3, TV2, TV2 Zebra, TV2 Livsstil, TV2 Nyhetskanalen, TV Norge, TV3, TV4, FEM, MAX, TLC, VOX og 

Discovery. 

 

Andre kanaler velges etter poeng. Se hva som er mulig å velge i på Altibox sine nettsider: 

https://www.altibox.no/privat/tv/innholdsoversikt/  

 

https://www.altibox.no/privat/tv/innholdsoversikt/
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Følgende utstyr vil bli plassert ut i leilighetene 

 

Zyxel hjemmesentral (modem og ruter) 
Produktnavn: VMG8825-B60C 
Utgitt: 2019 
Trådløs standard: 
• 802.11 b/g/n 2.4 GHz 
• 802.11 a/g/ac 5 GHz 
Grensesnitt: 10/100/1000 Mbps Ethernet 
 

Huawei Q22 (dekoder) 
CPU: Quad-core 64-bit high-performance ARM Cortex A53 
GPU: High-performance multi-core GPU Mali T720 
Minnetype: DDR3/3L/4 
Maks oppløsning: 4K 3840 x 2160 piksler 
Maks bilder per sekund: 60 
Kodestøtte: H.265/HVEC, H264, VP9 
Audio-støtte: MPEG L1/L2,Dolby Digital/Dolby Digital Plus 
etc. 
 
Fjernkontroll: Fjernkontrollen både kommunikasjon over 
infrarød og blåtann (Bluetooth Low Energy (BLE)). 
 

 

 

Altibox poengsystem og Mine sider 

På Mine Sider kan beboer selv administrere nettverksinnstillinger og poengbruk til Altibox TV. Her kan man velge 

inn og ut kanaler og strømmetjenester ut i fra smak og behag. Innholdet vil være tilgjengelig på skjermen 

umiddelbart etter tilvalg. Merk: noen kanaler/pakker krever at man velger det inn i 30 dager. Dette vil være 

tydelig merket på kanalen/tjenesten. 

 

Du skal ha mottatt e-post og/eller SMS fra Altibox/Viken Fiber med påloggings informasjon til Mine Sider samt 

passord. Tilpassing av Mine Sider vil være mulig så snart vi kobles over fra Telenor til Altibox.  

 

 

Ekstra kablet punkt 

Ekstra kablet punkt kan bestilles direkte av Altibox sine montører til kr 1500,- per punkt inkl MVA. 

 

Google Nest wifi-forsteker 

For beboere som ønsker bedre wifidekning tilbyr Altibox Google Nest til fast lav pris 1404,- per stk, eller rentefri 

nedbetaling 39,-/mnd/stk i 36 måneder. 2 stk Google Nest kan også erstatte behovet for kabling til en ekstra 

dekoder, ved trådløs overføring fra Nest til Nest også fra Nest til dekoder. 

 

Kontaktinformasjon  

Har du ikke mottatt noe informasjon fra Altibox/Viken Fiber, kan det være at OBOS mangler kontaktopplysninger 

som e-post og mobiltelefon om deg i ditt medlemskap. Ta kontakt med daglig leder snarest slik at dette blir 

oppdatert og vi får videreformidlet informasjonen til Altibox. Pr. d.d. mangler vi mobiltelefon og/eller e-

postadresse på 43 boenheter. Informasjon om hvilke boenheter dette gjelder finner du på våre nettsider. 

 

Mvh 
Styret i Haugerud Borettslag 

 


