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Danmarks hurtigste forbindelse på vej til dig 
- få gratis fiberbredbånd i 12 måneder! 
 Altibox er Nordens største udbyder af fiberbredbånd med over 600.000 kunder i Danmark og Norge. 
I mere end 11 år har vi leveret fiberforbindelser og tv-pakker til over 40.000 hjem i Midt- og Vestjylland, 
og nu kan vi også snart levere hos dig. Det sker i samarbejde med elselskabet Jysk Energi, som sørger 
for at koble fiberen til din bolig. 

TILBUD! Gratis fiberbredbånd i 12 måneder
Lige nu har vi et enestående godt tilbud til dig: Bestil en 150/150 Mbit fiberforbindelse, og få de første  
12 måneder gratis. Ja, du læste rigtigt - gratis internet i et helt år! Du sparer hele kr. 3.708,-. Læs mere 
om vores tilbud på bagsiden - her finder du også vores billige tv-pakker med masser af streaming.

Får du betalt dit internet via din arbejdsplads?
Så har vi også et rigtig godt tilbud til dig - ring til vores kundeservice på tlf. 70 300 600 og hør mere.

Gratis oprettelse og installation - bestil på 70 300 600 
Tilbuddet kan kun bestilles ved at ringe ind til vores rare og hjælpsomme kundeservice på tlf. 70 300 600  
- de sidder klar alle hverdage mellem kl. 8.30 – 18.00. Og husk - du får også gratis oprettelse og installation.

Vi glæder os til at gøre din underholdning  
lynhurtig og endnu bedre!
 

De bedste hilsner
Altibox Danmark 
 
 

Familiens bedste ven

Intro-tilbud!
Gratis internet  
i 12 måneder 

 

December 2020 



Billige tv-pakker med de bedste kanaler  
og masser af streaming

Se alle  
vores kanaler,  

ekstra pakker og 
streamingtjenester  

på altibox.dk 
 

Basic+ inkl. tv-boks  
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REGIONERNE

LOKAL TV

299,- md. 

Altibox TV forudsætter en fiberforbindelse fra Altibox. 

Premium+ inkl. tv-boks      
               

REGIONERNE

LOKAL TV

469,- md. 
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Op til 300/300 Mbit

Første 12 måneder kun

40,- md.

Herefter 349 kr. md.
 

 
Mindstepris 6 mdr. 297,54 kr. Adm. gebyr  

på 9,59 kr. md. er inkl. mindsteprisen. 
 
 
 

Mest populære forbindelse 

Gratis installation

Gratis oprettelse

Op til 500/500 Mbit

Første 12 måneder kun

70,- md. 
 

Herefter 379 kr. md.
 

 
Mindstepris 6 mdr. 477,54 kr. Adm. gebyr  

på 9,59 kr. md. er inkl. mindsteprisen.

 
 

Forbindelsen til hele familien 

Gratis installation

Gratis oprettelse

Fiberbredbånd - lynhurtigt og stabilt

Op til 150/150 Mbit

Første 12 måneder kun

0,- md.

Herefter 309 kr. md.
 

 
Mindstepris 6 mdr. 0 kr. - adm. gebyr  
på 9,59 kr. md. ved køb af tv-pakke.

 
 
 

En god forbindelse 

Gratis installation

Gratis oprettelse

Altibox TV - underholdning, når det passer dig
Vores tv-boks indeholder nemlig alle de populære funktioner som f.eks. Start forfra, Pause, Programarkiv - og med vores web-tv  
får du samtidig mulighed for at tage dine tv-kanaler med på farten eller i sommerhuset.

Programarkiv
 

Start forfra Pause Tv-app Filmleje og -køb StreamingtjenesterApp til Apple TV

Op til 1.000/1.000 Mbit

Første 12 måneder kun

90,- md. 
 

Herefter 399 kr. md.
 

 
Mindstepris 6 mdr. 597,54 kr. Adm. gebyr  

på 9,59 kr. md. er inkl. mindsteprisen.

 
 

Den ultimative forbindelse 

Gratis installation

Gratis oprettelse

- se mere  
på altibox.dk  
eller ring på 

tlf. 70 300 600

Google Nest Wifi 
En suveræn wifi-løsning, som sikrer et hurtigt  
og stabilt trådløst netværk i hele dit hjem. 

Køb:  Kr. 999,-
  
Afbetaling: Kr. 27,75 md. i 36 mdr.

Tilbuddet gælder kun nye kunder, der ikke har haft fiberbredbånd hos Altibox de sidste 6 mdr.


