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INFORMASJON OM FAKTURA FRA ALTIFIBER
Altifiber fakturerer for to måneder om gangen. Innhentingen av fakturagrunnlaget er
automatisert. Det innbærer enkelte begrensninger i fakturaoppsettet, blant annet hvilken informasjon det er mulig å skrive på fakturalinjene. Altifiber fakturerer fastavgift med en måneds
forskudd. Forbruk av variable tjenester som samtale avgift og filmleie faktureres etterskuddsvis.
Fakturadato

Forfallsdato

Fastavgift for periode

Forbruk for periode

15.01.2020

30.01.2020

januar-februar 2020

november-desember 2019

Om du er ny kunde eller har tatt i bruk nye tjenester i løpet av

som inngår i TV-pakkene som Altifiber formidler er fritatt fra

forrige faktureringsperiode, så vil påløpt beløp fra oppstart til

merverdiavgift. På fakturaen du mottar vil derfor fakturalinjer

01.01.2020 komme med som et tillegg i antall på varelinjen.

knyttet til TV-leveransen være splittet i en avgiftspliktig

For eksempel vil en som ble kunde på fiberbredbånd

del og en avgiftsfri del. Du kan finne mer informasjon om

16.11.2019, bli fakturert for perioden 16.11.2019–29.02.2020

fritaksbestemmelsene på www.skatteetaten.no

på denne fakturaen. Antall blir da 3,5 måneder i stedet for
de to månedene som fakturaperioden vanligvis vil gjelde.
Abonnenter med oppstart på nye tjenester i inneværende

ER FØRSTE
FAKTURA HØYERE
ENN FORVENTET?

faktureringsperiode (januar-februar) vil få dette med
på neste faktura 15.03.2020.
Tjenester som er sagt opp og utløper i denne perioden
(januar-februar) er fakturert for det antall dager som løper
fram til sluttdato.
Variable tjenester som filmleie og samtaleavgift er ikke
spesifisert på faktura utover én linje per mnd, med samlet
beløp. Spesifisert oversikt finnes under Forbruksoversikt på
Mine sider. Logg deg inn via altifiber.no.
Kredinor Fakturaservice sender ut alle faktura for Altifiber.

Dette er fordi vi fakturerer annenhver måned
der én måned er forskuddsfakturert i tillegg
til inneværende måned. Som ny kunde blir du
i tillegg fakturert for den tiden du var kunde i
forrige fakturaperiode. På fremtidige fakturarer
vil du faktureres for to måneder hver gang, som er
standard hos oss.

Altifiber tilbyr mulighet for eFaktura. Oppretter du eFaktura
blir du ikke belastet for fakturagebyr. Du mottar da
faktura elektronisk i nettbanken og vil ikke lenger motta

Det er populært blant svindlere å bruke kjente merkevarer

papirfaktura i posten. Avtale om eFaktura må du tegne via

til å lure kunder. Det gjelder også dessverre oss

din nettbank. eFakturareferanse er lik kundenummer.

Altibox-partnere. Les mer om hvordan du unngår å bli

AvtaleGiro kan kombineres både med eFaktura og varsel via

lurt av såkalt «phishing» på altibox.no

post. Hvis du vil tegne AvtaleGiro tar du kontakt med din bank
og oppgir KID nummeret.

KONTAKT:

AvtaleGiro og eFaktura som blir registrert før 01.03.2020 vil

Telefon: 51 32 49 00

være på plass ved neste fakturering 15.03.2020. Merk at om du

E-post: kundeservice@altifiber.no

velger kun AvtaleGiro, vil ikke dette gi deg gebyrfri faktura.

Postadresse: Altifiber AS, Postboks 99, 4381 Hauge i Dalane
Besøksadresser: Gamleveien 24, 4380 Hauge i Dalane eller

ELEKTRONISKE NYHETSTJENESTER ER
FRITATT FRA MVA.

Verksvegen 9B, 4735 Evje
altifiber.no

Fra 1. mars 2016 ble det innført avgiftsfritak for elektroniske
nyhetstjenester i Norge. Dette innebærer at nyhetskanaler

ALTIBOX KUNDESERVICE på Facebook og Twitter er åpen 24/7
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FULL FART FOR TIDLIGERE
RALLYMESTER
Store maskiner. Volvo Vnlk 780 til Guttorm Lindefjell har egen sovekøye til lange arbeidsøkter langs veien. Selv om Lindefjell Maskin
opererer rundt om i landet, har de basen på Kvinlog i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Guttorm Lindefjell fikk sin første gravemaskin til
konfirmasjonen. I Kvinesdal kommune
i Vest-Agder har den tidligere europamesteren
i rallycross skapt et aldri så lite eventyr som
graveentreprenør.

– På det meste gravde vi 80 000 meter med fiberkabler
på et år. Vi har noen meter og noen tusen kunder på
samvittigheten.

– Med fiber har det blitt en ny verden her på Lindefjell i
Kvinesdal. For min del, som driver nokså stor butikk, er
det viktig å kunne være på nett med det rette utstyret du
trenger, sier Guttorm Lindefjell i Lindefjell Maskin.

Elsker fart
Det ligger en eim av bensin i lufta idet man svinger inn på
Lindefjell Maskins hovedkontor. På tunet står et
skinnende beist av en semitrailer: Volvo Vnlk 780, en av
mange doninger som Lindefjell eier.

Med lokalbefolkningen og Kvinesdal kommune på laget
blåste Altifiber inn fiber til Lindefjell, ei lita grend
i Kvinesdal, for fem år siden. Det ble en viktig faktor for
at Guttorm Lindefjell kunne administrere firmaet sitt fra
hjemplassen han har så kjær.
Heftig vekst i staben
Lindefjell Maskin nådde sitt foreløpige toppår i 2016 med
en omsetning på 40 millioner og et driftsresultat på nesten
5 millioner kroner.
– Det var jo et eventyr, sier Lindefjell.

Etter fem år gikk firmaet over til å grave for kraftverk.

Guttorm er tidligere europamester i rallycross, tilbake i
2003, så det sier seg vel selv at han er glad i fart.
– Grunnen til at vi fikk fiber på plass var godt samarbeid
med kommunen, Altifiber og naboene. Det viktigste er at
alle som bor på plassen er enige om å få det til og kan
bidra med sitt. Deretter må man få tak i utstyr for å gjøre
det på en billigst måte. Det er absolutt å anbefale.
I Lindefjell Maskin er det mye dokumentasjon og
kommunikasjon alle veier. Nå er det ordentlig fart i nettet,
så det har vært vanvittig bra, avslutter han.

Lindefjell Maskin har selv vært i fiberbransjen. Fra 2013
startet de med å grave fiber over hele landet. Fra Bergen
vandret de videre til Molde, så Telemark, før Østlandet stod
for tur.
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