Etter ønske fra flere beboere, har styret etter forhandlinger med Altibox valgt å oppgradere
borettslaget produktpakke til Altibox 200. Dette innebærer Internett 200 mbps og ned, og 20
poeng som kan brukes til å kjøpe ekstra kanaler
( i tillegg til de 15 som er inkludert i pakken i utgangspunktet.)

Nye dekodere sendes hver beboer i posten. Oppstart blir 1.juli.
Det er viktig at ingen kobler opp de nye dekoderne før oppstartsdatoen!
Gamle dekodere kan leveres på nærmeste returpunkt for el-avfall.

Dere vil om noen dager få tilsendt en link på sms. Denne kan benyttes til å bestille eventuelle
ekstra tjenester. Fra 1.juli kan beboerne logge seg på "mine sider" og velge inn ønskede
kanaler. Hvis man ønsker flere kanaler og/eller raskere bredbånd, kan dette plusses på.
Pristillegget faktureres beboer direkte, mens grunnpakka dekkes over fellesutgiftene.

Den store forskjellen er hastigheten på bredbåndet og antall kanaler. I dag har vi en grunnpakke
med fiberbredbånd 50/50 mbps og en TV pakke med rundt 40 forskjellige kanaler. I de nye
pakkene vil vi få tilgang til 15 faste kanaler som vil være der uansett, i tillegg til det lokale
innholdet. Utover dette får vi tildelt poeng. Vi har en del kanaler som koster 1 poeng, så med
Altibox 200 får man inntil 35 kanaler. Vi har PVR tjeneste i dag med en lagringsplass på 500
GB. I de nye pakkene vil vi få 50 timer opptak. 500 GB tilsvarer mellom 60 og 200 timer
avhengig av hvor mye kapasitet de forskjellige opptakene tar. I ny TV løsning er det 50 timer
uansett. Opptakene på den nye Tv løsningen lagres i en skyløsning. Man kan derfor ta med seg
opptak hvor enn du er og også laste de ned og se de på pc, nettbrett eller smarttelefon offline.
I pakken følger:
UltraHD-dekoder
Altibox 200 - fiberbredbånd med 200/200 Mbps
15 faste tv-kanaler + 20 poeng til valgfrie kanaler
NRK TV, start forfra, spol/pause, Altibox-appen m.m.
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