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MORGENDAGENS MULIGHETER

Morgendagens muligheter med 
Norges råeste fiberbredbånd

Hvilke forventninger har kjøper til en ny bolig? Med fiber levert av din lokale Altibox-partner 
sørger dere for at kjøpers krav til en moderne bolig innfris, og bidrar til å differensiere dere fra 
bruktmarkedet. 

Siden 2002 har vi investert i fremtidsrettet fiberteknologi. Dette for å tilby kundene våre en trygg 
investering og problemfri digital hverdag. Samtlige av våre 1,2 millioner brukere er oppkoblet 
på unik infrastruktur med dedikert fiber helt inn til hver boenhet. Dette gir en teknologi for 
datakommunikasjon uten “holdbarhetsdato”, og en bedre kundeopplevelse for Altibox-kundene. 

Nettopp fornøyde kunder er vår viktigste ledestjerne. Med høye krav til sikker infrastruktur, 
etterspurte tjenester og effektiv kundebehandling, har vi ifølge de anerkjente EPSI-målingene hatt 
Norges mest fornøyde kunder åtte år på rad.

Ingen liker å bli pålagt å betale for store tv-pakker med kanaler de ikke opplever som relevante. 
Ved å tilby fire forskjellige avtaletyper, dekker vi de fleste behov hos det fremtidige boligselskapet. 
Kundene etterspør i større grad valgfrihet, og derfor har vi lansert avtaleformen fiberaksess. 
Fiberaksess gir lav felleskostnad, og beboerne får full valgfrihet og prisgaranti. Uavhengig av 
avtaletype kobles beboerne opp slik at tjenestene er klare til bruk før overtagelse.

Les mer på altibox.no/utbygger.
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NASJONAL TILSTEDEVÆRELSE

Ta kontakt med oss før byggeprosessen av et nybygg er i gang. Hos oss får du en dedikert 
kontaktperson som følger hele prosessen. Ved å inkludere oss tidlig i planleggingen kan vi hjelpe 
dere med å fi nne de beste løsningene for tilkobling og ønskede tjenester etter behov.

Vi leverer totalenterpriser til boligprosjekter over hele Norge, og bistår deg som boligutbygger i alt 
fra produktvalg til infrastrukturvalg i kundens boenhet. Med oss kan du være trygg på at kunden 
blir fornøyd med sine digitale tjenester. En-til-en kommunikasjonen med sluttbruker tar vi oss av.

Leveranse av infrastruktur er kompleks, på lik linje med mye annet i et prosjekt. Vår ekspertise 
gjør at dere kan bruke tiden og ressursene på andre ting enn digitale tjenester. For å sikre at 
infrastrukturen bygges på en måte som gjør boligselskapet best mulig rustet for fremtidens 
digitale samfunn forholder vi oss til IKT Norges bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i 
nybygg.

Vi har lang erfaring med nybygg og har fl ere prosjekter å vise til via våre partnere. Vi har en rekke 
lokale partnere med avdelinger rundt om i landet, fra Sokndal i sør til Hammerfest i nord. Dette 
gjør at vi kan følge opp både prosjekter og utbyggere på en god måte. I tillegg sikrer Altibox-
partnerskapet at vi til enhver tid er nærmest mulig sluttkunden.

Se leverandøroversikt på altibox.no/kontakt-oss

Nasjonal tilstedeværelse
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NASJONAL TILSTEDEVÆRELSE

Bruse AS | DEAN | Fiber1 | Kragerø Bredbånd | Lyse | MTB |
Notodden Energi | Sandefjord Bredbånd | Telefi ber | Viken Fiber

Afi ber | Altifi ber 

Altifi ber | Bergen Fiber | Etne EL Lag | Finnås Kraftlag | 
Fitjar Kraftlag | Fusa Kraftlag | Hardangernett | Haugaland Kraft
Klepp Energi | Lyse | Suldal Elverk KF | Tysnes Breiband

Istad Fiber | NTE | Tafjord

Hålogaland Kraft | Lofotkraft | Signal | Vesterålskraft
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PRODUKTER

Altibox handler om muligheter. Uslåelig kapasitet, stabilitet og hastighet på bredbåndet gir alle i 
husstanden muligheten til å bruke nettet så mye de vil. Med fiberbredbånd fra din lokale Altibox-
partner sørger du for at boligene innfrir beboernes forventninger til moderne infrastruktur. 

Vi anbefaler å følge IKT Norges bransjenorm for nybygg som tilrettelegger for en fremtidsrettet og 
forsvarlig utbygging av høyhastighets bredbåndsnett i byggeprosjekter.

Våre produkter

ALTIBOX TV
• Full valgfrihet av kanaler ved bruk av poeng
• Start programmer forfra
• Programarkiv
• Opptak på alle skjermer
• Integrerte strømmetjenester
• Opptil 500 timer opptak
• UHD-kompatibel
• Tusenvis av film- og serietitler

ALTIBOX TV-APPEN
• Mine opptak, filmer og serier offline
• Start programmer forfra
• Se tv - over ca 30 kanaler utenfor hjemmet  
 og ca 40 innenfor
• Full tv-guide 14 dager frem i tid
• Tilgang til alle strømmetjenestene

FIBERBREDBÅND
• 100% fiber helt inn til boligen. 
• Norges råeste bredbånd med hastigheter   
 opp til 1000/1000 Mbps
• Symmetriske hastigheter 
• Mulighet for Altibox Wifi Pluss som sikrer   
 den optimale trådløse opplevelsen 
 
 
TELEFONI
• En telefonlinje og ditt gamle  
 telefonnummer, eller et nytt nummer
• Gratis tellerskritt til alle fasttelefoner  
 i hele Norden* 
• Sperring for teletorg og givernummer
• Viderekobling- og telefonsvarertjeneste
• Spesifisert oversikt over samtaler og  
 forbruk på nettside 
 
Les mer om våre produkter på altibox.no

PRODUKTER
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PRODUKTER

PROGRAMARKIV
Programmer fra de siste dagene lagres 
i et arkiv – uten at du trenger å sette på 

opptak.

SE OFFLINE
Se opptak, fi lm og serier både on- og 

offl  ine i Altibox-appen. Ta med deg 
opptakene eller fi lmene du har kjøpt 

hvor du vil.

FILM OG SERIER
Med Norges mest komplette fi lm og 

serie-tjeneste er det enkelt  for deg å 
oppleve fi lmens vidunderlige verden - 

enten du er hjemme eller ute på eventyr.

GLOBALT SØK
En banebrytende ny søkefunksjon som 
gir treff   i titler og skuespillere på tvers 
av kanaler, programarkiv og fi lmkiosk.

NRK APP PÅ TV
Tilgang til NRK  og NRK Supers 

rikholdige arkiv direkte på tv-portalen.

MINE OPPTAK
500 timer med opptak i 
full HD. Nær ubegrenset 

lagringsplass.

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.

START FORFRA
Med start forfra kan du starte de 

fl este programmene på nytt. Perfekt 
når du kommer akkurat litt for sent til 

sendestart.

APPER PÅ TV
Apper som HBO Nordic, Disney Movies 

On Demand, ABC Studios og Viasat 
FilmFavoritter, er ett klikk unna med 

fjernkontrollen.
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PRODUKTER

 « 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

PRODUKTER
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Beboer kan velge mellom:

Altibox
50

Altibox
300

Altibox
500

Altibox
1000

Pakken inneholder: Pakken inneholder: Pakken inneholder: Pakken inneholder:

• Fiberbredbånd 50/50
• Tv-pakke med 5 poeng
• Start forfra
• Søk og anbefalinger
• Film og Serier
• Altibox-appen

• Fiberbredbånd 300/300
• Tv-pakke med 30 poeng
• Start forfra
• Søk og anbefalinger
• Film og Serier
• Altibox-appen
• Programarkiv

• Fiberbredbånd 500/500
• Tv-pakke med 50 poeng
• Start forfra
• Søk og anbefalinger
• Film og Serier
• Altibox-appen
• Programarkiv
• 500 timer opptak
• Se opptak offl  ine

• Fiberbredbånd 1000/1000
• Tv-pakke med 100 poeng
• Start forfra
• Søk og anbefalinger
• Film og Serier
• Altibox-appen
• Programarkiv
• 1000 timer opptak
• Se opptak offl  ine

– TV Start 
– Opptak og programarkiv
– 50 poeng 
– Fasttelefon 

– Altibox Fiberbredbånd 80 (80/80 Mbps) 
– Altibox Fiberbredbånd 200/200 (200/200 Mbps) 
– Altibox Fiberbredbånd 500/500 (500/500 Mbps) 
– Altibox Fiberbredbånd 1000/1000 (1000/1000 Mbps)

Det svarer seg å bestille pakketilbud, men det er også mulig å bestille enkeltstående produkter:

Beboere etterspør i større grad valgfrihet, og derfor har vi lansert avtaleformen Fiberaksess. 
Fiberaksess gir lav felleskostnad, og hver enkelt husstand avgjør selv sitt behov for tv, bredbånd 
og fasttelefon. Alle beboere får frihet til selv å bestemme sine produkter og tjenester til gunstige 
priser. 

PRODUKTER
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Full valgfrihet
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Valgfrie sportspakker:

*Vi tar forbehold om endringer i kanalutvalg og poengverdi.

Valgfrie strømmetjenester:
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‘Mikke og Racingjengen’‘De Utrolige’ ‘Scrubs’ sesong 1-9‘Vikings’ ‘Mikke og Racingjengen’‘Mikke og Racingjengen’

40 poeng 15 poeng 15 poeng 15 poeng
HBO Nordic Disney Movies On Demand Disney Channels XTRA ABC Studios

©
 2018 A

B
C

 S
tudios.

‘Paper Man’

15 poeng
ViasatFilmfavoritter

20 poeng

Inneholder:
Eurosport Norge, 
Eurosport 1 og 12 
kanaler dedikert til 
norsk toppfotball.

40 poeng

Inneholder:
Viasport +, Viasport 1, 
Viasport 2, Viasport 3 
og Viasat Golf.

VELG DITT INNHOLD
Håndplukk dine favoritter og få akkurat det du ønsker deg i din tv-pakke. Du kan bytte innhold når 
du ønsker. Alle tv-pakkene inneholder 15 faste kanaler som det ikke brukes poeng på. Hvordan det 
resterende kanalutvalget skal være er det du som bestemmer.

Faste kanaler: Valgfrie kanaler - kan velges inn ved bruk av 1 poeng pr. kanal:

ENGLISH

PRODUKTER
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FORNØYDE KUNDER

Topper kåring for 8. året på rad

Årets kundetilfredshetsmåling viser at Altibox 
fortsatt har de suverent mest fornøyde 
bredbåndskundene. 

– Det er ikke mange 
aktører i Norden 
som klarer å holde 
seg helt øverst 
åtte år på rad. Det 
anser vi som en helt 
unik prestasjon, 
sier daglig leder 
Fredrik Høst i EPSI 
Rating Norge.

Mandag 30. oktober 2017 la det uavhengige 
analysebyrået EPSI Norge frem resultatene 
fra sin undersøkelse av kundetilfredsheten i 
telekombransjen. 

2400 nordmenn har svart på spørsmålene i 
undersøkelsen om bredbånd og tv. I år fi kk 
Altibox en score på 69,7 poeng på bredbånd, 
66,51 poeng på tv og 71,9 poeng på bredbånd i 
bedriftsmarkedet. 

Det plasserte Altibox i toppsjiktet i alle målte 
kategorier.

Bredbåndskundene mest fornøyd
- Kundene venter seg mer og mer av 
bredbåndstilbyderne, og det er nok en av 
forklaringene på at tilfredsheten samlet sett er 
lavere i år enn i fjor. Også Altibox går noe ned, 
men skiller seg fortsatt positivt ut fra resten 
av bransjen. Det tyder på at Altibox klarer å 
levere en bedre kundeopplevelse enn de andre 
aktørene, sier Høst.

Altibox har soleklar førsteplass innen 
bredbånd. Telenor, Canal Digital, øvrige 
bredbåndsleverandører og Get kommer på 
plassene bak. Gjennomsnittlig poengscore 
på kundetilfredshet for bredbåndsaktørene er 
62,8, mens Altibox får 69,7 poeng.

Fredrik Høst
Daglig leder i Epsi Rating Norge
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INNFRIR FORVENTNINGER

Fiber til 10.000 hjem
Landets største boligutviklingsselskap, Selvaag 
Bolig ASA, bygger alle sine boliger med 
fi berbredbånd.

En landsdekkende 
avtale gjør Altibox til 
anbefalt leverandør 
i fremtidige bolig-
prosjekter. Boligkjøpere 
får fi ber lagt helt inn i 
veggen, og kan velge 
fritt blant internett- 
og tv-produktene til 
Altibox.

Vi ønsker å tilby produkter og løsninger som 
innfrir de høye forventningene kundene har 
til høyteknologiske hjem. Spesielt de yngre 
kundene tar det som en selvfølge at de har 
tilgang til høyhastighetsbredbånd når de 
får utlevert nøkkelen til sin nye bolig, sier 
porteføljedirektør Halvard Kverne i Selvaag 
Bolig ASA. 

Han synes det er betryggende å vite at hvert 
enkelt Selvaag-hjem har fi berkabler strukket 
inn i veggen.  – Jeg vet at kundene får en 
løsning som mangler begrensinger, og som er 
dimensjonert for det enorme  dataforbruket i 
fremtiden, sier Kverne.

Halvard Kverne
Porteføljedirektør
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INSTALLASJONSANBEFALING

Fiberkabelen føres som regel inn i et boligskap (sikringsskap/IKT-skap) der husfordeleren 
plasseres. Dette er overleveringspunktet for tjenestene. Ved plassering av mediefeltet er 
det viktig å tenke på lufting, wifi -kapabilitet og tilstrekkelig plass til utstyr.  Boligskapet bør 
plasseres mot fronten/døren ut mot boligen for å få en optimal wifi -opplevelse.

Valg av boligskap

En løsning som innfrir en kjøpers 
forventninger: Stansefabrikken El.nr: 1724482 
(6in vegg), evt. El.nr:  1724461 (4in vegg) eller 
tilsvarende med minimum fi re strømstikk.

NORMAL 

STANDARD
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INSTALLASJONSANBEFALINGINSTALLASJONSANBEFALING

Rackit, for et fremtidsrettet hjem: 
Ledningkaos og dårlig dekning i 
svakstrømskap er dessverre virkeligheten i 
altfor mange hjem i dag. Rackit tar dette på 
alvor og ønsker å sette en ny standard for 
IKT-infrastruktur i takt med den teknologiske 
utviklingen og endrede brukerbehov. 

Med Rackit får du ett sentralt samlingspunkt 
for all infrastruktur, et gjennomført design 
og sikkerhet til kundene. MediaRack er 
designet og produsert i plast for optimal radio 
transmisjon. Wi-Fi og radiosignalene kommer 
bedre ut i boenheten og en vil ikke oppleve 
redusert kvalitet på sine tjenester.

Med tv-sone fra Rackit plasseres utstyrsbokser 
som dekoder, Apple TV og andre tunere rett inn 
i MediaRack nettverkskapet. Vår fjernkontroll 
med bluetooth-teknologi gjør at man enkelt 
kan plassere dekoderen i skapet. Man slipper 
å ha mange bokser og kabler hengende fra tv-
en, og en kan enkelt skjule både høyttalere og 
øvrig utstyr. Dette gjør at du som utbygger har 
mulighet å tilby en mer estetisk og fl eksibel 
løsning.  Les mer på rackit.no

HØY

STANDARD

INSTALLASJONSANBEFALING
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INSTALLASJONSANBEFALING

Anbefaling for større boliger: 
For at kjøper skal bli fornøyd bør det legges opp 1 stk 
ekstra tjenesteuttak for å sikre god dekning og hastighet i 
hele boligen. Sammen med tjenesteuttaket skal det være 
strømstikk, slik at kjøper fritt kan koble til ekstra wifi -forsterker 
og/eller tv.

Stue

Kontor/soverom

Krav til en Altibox-leveranse:
Fra boligskapet til stuen skal det ligge to stk cat.6 kabler 
i et 20mm rør. Vi monterer veggboksen og kobler denne til 
husfordeleren slik at alt er klart til bruk før overlevering.

Stue



– 17

INSTALLASJONSANBEFALING

Krav internkabling: 
(Eksempel 2-roms på 50 kvm)
I denne boligen er boligskapet og 
tjenesteuttaket plassert langt fra hverandre. 
Boligen vil få god dekning fra tjenesteuttaket i 
stuen, og nettet kan ytterligere forsterkes ved 
å plassere en ekstra wifi -sender i boligskapet. 

Anbefaling til internkabling: 
Større boliger bør ha 1 stk ekstra uttak som dekker 
rommene lengst unna stuen og helst i hvert 
oppholdsrom. 

cat. 6

cat. 6

cat. 6

Fiber

Fiber
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INSTALLASJONSANBEFALING

Anbefaling til internkabling:
Boliger over fl ere plan bør minimum ha ett 
uttak per plan, helst med bred horisontal 
plassering.

3. etg

1. etg

2. etg
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INSTALLASJONSANBEFALING

Fibernett i boligblokker:
Vi etablerer fibertilførsel (allment nett) inn til en hovedfordeling. Deres (bygningseier) 
eierskap til fibernettet er fra og med hovedfordelingen. 

Vi etablerer en hovedfordeling per sameie/borettslag uavhengig av antall bygg. Fra 
hovedfordelingen legger vi minimum én fiberkabel per bolig. Dette gjør at kunden eier 
fibernettet både i og mellom byggene og unngår dermed å måtte gjøre inngrep på 
infrastrukturen ved bytte av leverandør.

Fibernettet benytter samme føringsveier som elnett. Hovedfordeling skal ha tilgang til 
strøm. Fordelere trenger ikke strøm.

Stor blokk
Med felles inntakspunkt, 
etasjefordelere 
og føring fra 
etasjefordelere og inn til 
IKT-skap i boenhet.

Fiberlinje til elbillading, 
IP-dørcalling, måler-
avlesning etc.

Innkommende 
tilførselsrør
Allment nett

Liten blokk
Med felles inntakspunkt 
og føring direkte til 
IKT-skap i boenhet.

Liten blokk
Hvor rør føres 
direkte fra felles 
punkt til IKT-skap i 
boenhet.

Felles punkt
Kan fysisk være 
plassert i en av 
punktene.

Hovedfordeling
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Beste kundeservice
Bredbånd 2017

Kilde: Kantar TNS

Mest fornøyde bred--
båndskunder 
8 år på rad.

Kilde: EPSI Rating

Årets 
bredbåndstilbyder 2017

Kilde: Inside Telecom

Mest fornøyde og lojale tv 
og bredbåndskunder 2017.

Kilde: NKB BI

Mest fornøyde bred--

VALTER JACOBSEN
Salgssjef

+47 901 16 192

valter.jacobsen@signal.no

ALTIBOX LEVERES AV




