Til sommer-/fritidshuse

Danmarks bedste bredbånd
Vil du have Danmarks bedste bredbånd i dit sommerhus?
– så bestil Waoo! Fritid med mulighed for tv og telefoni

Danmarks bedste
bredbånd

Fiberbredbånd | Tv | Telefoni

Danmarks bedste bredbånd*
– også til dit sommerhus
I en undersøgelse foretaget af Loyalty Group siger
Waoo!’s kunder for fjerde år i træk, at de er allermest
tilfredse med deres internetudbyder sammenlignet
med kunder fra andre internetudbydere. Waoo! ligger
blandt andet øverst på vigtige parametre som:
•
•
•
•
•

Værdi for pengene
Stabilitet
Hastighed
Loyalitet
Image.

*Kilde: Loyalty Group. Bedst i test 2012, 2013, 2014 og 2015.

Læs mere om, hvordan Waoo! og andre internetudbydere i undersøgelsen præsterer ifølge deres
kunder. Klik ind på fibia.dk.
Testdinhastighed.dk
Med Waoo! Fiberbredbånd får du hastighedsgaranti.
En garanti som sikrer dig, at du som minimum altid
får, hvad du bestiller.
Test din internetforbindelse på testdinhastighed.dk
og se om du får den hastighed, du betaler for.

Danmarks bedste
bredbånd

Fiberbredbånd | Tv | Telefoni

Fiberbredbånd
med hastighedsgaranti
Waoo! Fritid
• 50/50 Mbit/s Fiberbredbånd
• Hastighedsgaranti2
• Mulighed for at sætte abonnement i hvile

199,-

pr. md.

Min. pris i 6 måneder 2.492 kroner1

Waoo! Fritid giver dig lynhurtigt og stabilt fiberbredbånd (internet)
med hastighedsgaranti. Med i prisen får du timevis af god underholdning på din computer eller iPad med waoo.tv – blandt andet
via Waoo! Bio, hvor du kan leje film – selv om du ikke har et tvabonnement.
Sæt dit abonnement i hvile
Sæt dit Waoo! Fritid abonnement i hvile i op til 6 måneder ad
gangen. Det koster 99 kroner at sætte abonnementet i hvile.
Et hvilende abonnement koster kun 99 kroner pr. måned. Det er
gratis at genaktivere dit abonnement efter en hvileperiode.
Vil du have telefoni i sommerhuset?
Læs mere om vores telefoniabonnementer på fibia.dk eller ring
til vores kundecenter på 70 24 22 22.

1

2

Min. prisen på 2.492,- består af abonnement 597,- (3x199,-), aktivering af hvilende abonnement 99,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 297,- (3x99,-), oprettelse af
Waoo! Fritid 999,- (engangsbeløb), tilslutning til fibernettet 500,- (engangsbeløb). Bindingsperioden er 6 mdr., heraf kan de sidste 3 mdr. være i hvile. Herefter er prisen 199,- pr. 		
måned. Vejledende priser. Produkterne forudsætter adgang til Fibias fibernet og leveringsadressen er registreret i BBR som sommerhus/fritidshus. For oplysning om leveringstid
kontakt Fibias Kundecenter på 70 24 22 22. På waoo.dk/bredbaandsfakta finder du fakta om alle vores bredbåndsprodukter.
Waoo! hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på testdinhastighed.dk og rapporteret efter betingelserne.
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Waoo! Fritid med tv til dit sommerhus
Waoo! Fritid Fiberbredbånd og tv
• 5
 0/50 Mbit/s Fiberbredbånd med
hastighedsgaranti2
• Waoo! Fritid Tv-pakke
• Mulighed for at sætte abonnement i hvile

299,-

pr. md.

Min. pris i 6 måneder 3.890 kroner1

Waoo! Fritid Tv-pakke med stor valgfrihed
Waoo! Fritid Tv-pakke giver dig de kendte danske og tyske tv-kanaler.
Med i prisen får du også 50/50 Mbit/s fremtidssikret fiberbredbånd
med hastighedsgaranti. Det giver adgang til waoo.tv på din computer
og iPad.
Som om noget helt unikt kan du med din fjernbetjening tilkøbe Frit Valg
Pakker og Frit Valg Kanaler døgnet rundt fra sofaen, og endda
se dem med det samme. Mangler du for eksempel kanalen, der sender
aftenens fodboldkamp eller din yndlingsserie, så bestil den med din
fjernbetjening. Der er rigtig mange kanaler at vælge imellem, så der er
noget for enhver smag.
Vil du have telefoni i sommerhuset?
Læs mere om vores telefoniabonnementer på fibia.dk eller ring til vores
kundecenter på 70 24 22 22.

1

2


Min.
prisen på 3.890,- består af abonnement 897,- (3x299,-), aktivering af hvilende abonnement 99,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 297,- (3x99,-), oprettelse af Waoo! Fritid
999,- (engangsbeløb), tilslutning til fibernettet 500,- (engangsbeløb), køb af tv-boks 999,- (engangsbeløb) og bokshåndtering 99,- (engangsbeløb). Bindingsperioden er 6 mdr., heraf
kan de sidste 3 mdr. være i hvile. Herefter er prisen 299,- pr. md. Vejledende priser. Produkterne forudsætter adgang til Fibias fibernet. For oplysning om leveringstid kontakt Fibias
Kundecenter på 70 24 22 22. På waoo.dk/bredbaandsfakta finder du fakta om alle vores bredbåndsprodukter.
Waoo! hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på testdinhastighed.dk og rapporteret efter betingelserne.
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Waoo! Fritid Tv-pakke

TV 2 Regionerne

TV on demand

Radiokanaler
55 radiokanaler – se dem alle på waoo.dk

Waoo! Fritid med tv forudsætter køb af tv-boks.
Følgende kanaler leveres i HD, selvom det ikke fremgår af logoerne: DR 1, DR 3, TV 2 Regionerne, NRK1 og ARD/Das Erste.

Hvilende abonnement
Står dit sommerhus tomt?
Lukker du ned for sommerhuset i længere perioder,
kan du sætte dit abonnement i hvile i op til 6
måneder ad gangen – uanset om du har Waoo! Fritid
eller Waoo! Fritid med Tv.

99,pr. md.

Det koster 99 kroner at sætte abonnementet i hvile.
Et hvilende abonnement koster kun 99 kroner pr.
måned. Det er gratis at genaktivere dit abonnement
efter en hvileperiode.

Danmarks bedste
bredbånd

Fiberbredbånd | TV | Telefoni

Med en tv-boks får du masser
af muligheder
Til dit Waoo! Fritid-abonnement
skal du købe en tv-boks
En tv-boks giver dig adgang til:
•
•
•
•
•

Netflix på din tv-boks
Kanalbutikken
TV on demand
Waoo! Bio
Pause Live og Start Forfra.

Netflix på din tv-boks
På din tv-boks fra Waoo! får du direkte
adgang til Netflix, hvis du samtidig har et
Netflix-abonnement. Så kan du streame en
lang række populære film og serier.

Prisen for en tv-boks uden harddisk er kr. 999,- .
En tv-boks med harddisk koster kr. 1.999,-.

Kanalbutikken
Som noget helt unikt kan du med en tv-boks bestille
én eller flere Waoo! Frit Valg Kanaler eller Frit Valg
Pakker i Kanalbutikken, direkte fra sofaen med din
fjernbetjening og se dem med det samme.

Waoo! Bio - din hjemmebiograf
Med Waoo! Bio får du adgang til at leje mere end
6.000 film via tv-boksen. Vælg mellem premierefilm
og klassikere. Filmene afleverer sig selv efter 48 timer.
Nemmere bliver det ikke!

TV on demand
Vil du se eller gense et program, kan du gøre det via
TV on demand. Alt efter din tv-pakke kan du blandt
andet se TV on demand fra DR NU.

Pause Live og Start forfra
Bliver du forstyrret midt i en udsendelse eller nåede
du ikke at få starten med, så benyt dig af Pause Live
TV og Start Forfra på en lang række programmer.
Så kan du sætte i gang, når du er klar.

Danmarks bedste
bredbånd

Fiberbredbånd | Tv | Telefoni

Bestil Waoo! Frit Valg Pakker
og Kanaler i kanalbutikken
Tv-boksen giver dig adgang til Kanalbutikken, hvor du med fjernbetjeningen nemt kan bestille Waoo! Frit Valg
Pakker og Frit Valg Kanaler. På waoo.dk kan du se mange flere Waoo! Frit Valg Pakker og Frit Valg Kanaler.
Danske Favoritter | 130,- pr. md.

TV2 Pakke | 69,- pr. md.*

*Kun ved samtidig bestilling af Waoo! Fritid med tv
Normalpris 99,- pr. md.

Vil du bestille
Waoo! Fritid til
dit sommerhus?
– så ring
70 24 22 22

Charlie & Co. | 79,- pr. md.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl samt ændringer i pris og produkt.
Fibia Vest - marts 2015

Velkommen til Fibia
Fibia er en sammenlægning af SEAS-NVEs og NRGis fiberaktiviteter
fra september 2014. Vi er landets største fiberselskab, og vi vil holde
både privatkunder og erhverv forsynet med lynhurtigt fibernet. Fibia
er fremtidens fiberløsning til danskerne.
Fibia leverer indtil videre fibernet til Sjælland og Østjylland, men
vi har en klar vision om at levere markedets bedste og hurtigste
internet til hele Danmark. Vi mener, at fibernet er den vindende
teknologi, som du får mest ud af, og som kan bidrage til at udvikle
Danmark. Vi vil gøre det nemt, enkelt og ligetil at blive og være
kunde hos Fibia.
Læs mere på fibia.dk

Fibia
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
Telefon 70 24 22 22
www.fibia.dk

Bestil NU
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Att.: Fibia Kundecenter

Få Danmarks bedste bredbånd
i dit sommerhus

for fjerde år i træk*

Fibia P/S
+ + + 25144 + + +
0893 Sjælland - USF B

Ja tak! Jeg vil gerne bestille Waoo! Fritid
	 Waoo! Fritid 50/50 Mbit/s Fiberbredbånd for 199,- pr. md.1
Min. prisen på 2.492,- Består af abonnement 597,- (3x199,-), aktivering af hvilende abonnement 99,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 297,- (3x99,-), oprettelse af
Waoo! Fritid 999,- (engangsbeløb) og tilslutning til fibernettet 500,- (engangsbeløb). Bindingsperioden er 6 mdr., heraf kan de sidste 3 mdr. være i hvile. Herefter er prisen 199,- pr. md.
1

Waoo! Fritid 50/50 Mbit/s Fiberbredbånd + Fritid Tv-pakke for 299,- pr. md.2
Min. prisen på 3.890,-. Består af abonnement 897,- (3x299,-), aktivering af hvilende abonnement 99,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 297,- (3x99,-), oprettelse af Waoo! Fritid
999,- (engangsbeløb), tilslutning til fibernettet 500,- (engangsbeløb), køb af tv-boks 999,- (engangsbeløb) og bokshåndtering 99,- (engangsbeløb). Bindingsperioden er 6 mdr., heraf
kan de sidste 3 mdr. være i hvile. Herefter er prisen 299,- pr. md.
2

Jeg vil gerne bestille TV 2 Pakke for 69,- pr. md.3
3

Kun ved samtidig bestilling af Waoo! Fritid med tv. Normalpris 99,- pr. md.

Vejledende priser. Produkterne forudsætter adgang til Fibias fibernet. For oplysning om leveringstid kontakt Fibias Kundecenter på telefon 70 24 22 22. Læs mere om vores
bredbåndsprodukter på fibia.dk

		Ja tak, jeg vil gerne modtage information og tilbud fra Fibia
			 Jeg giver samtykke til, at Fibia P/S må kontakte mig pr. brev, e-post (e-mail, sms, mms) og telefon med information, konkurrencer og gode tilbud på bredbåndsydelser,
			 telefoni, TV og video on demand. Jeg kan til en hver tid tilbagekalde samtykket.

Felter markeret med * skal udfyldes.
INSTALLATIONSADRESSE (FRITIDSHUS)

FAKTURAADRESSE (POSTADRESSE)

*Navn:

*Navn:

*Adresse:

*Adresse:

*Postnr.:

*By:

*Postnr.:

*Telefon:

*Telefon:

Mobil:

Mobil:

*E-mail:

*E-mail:
*Dato:

*By:

*Underskrift:

Fortrydelsesret
Bemærk, at du har ret til at træde tilbage fra denne abonnementsaftale uden begrundelse inden 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag,
hvor ordrebekræftelsen er modtaget.
For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Fibia om din beslutning om at fortryde denne abonnnementsaftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget
brev, fax eller e-mail). Der kan findes en standardfortrydelsesformular til brug herfor på waoo.dk, men brug heraf er ikke obligatorisk for at fortryde abonnementsaftalen.
Forbehold for prisjusteringer, ændrede produktspecifikationer og trykfejl. De gældende vilkår kan læses på fibia.dk

