
 

Bliv klar til hygge i den 
mørke tid med Waoo fiber. 
Så kan du surfe, game og 
streame ubegrænset, uden 
at forbindelsen hakker. 

Åbn og se de ekstra skarpe 
priser til Vester Hassing. 

SUPERTILBUD TIL  
VESTER HASSING 

Waoo leveres af



SUPERTILBUD OPRETTELSE + DE FØRSTE 2 MÅNEDER 0,-

INTERNET MED 
LYSETS HASTIGHED

Min. prisen består af 6 mdr. abonnement 1 Min. pris: 716,-. 2 Min. pris: 1.116,-. 3 Min. pris: 1.316,-. 4 Min. pris: 1.716,-. 
Forudsætter adgang til fibernettet. Bestil senest 03.01.2019. Alle priser er i danske kroner inkl. moms og gælder pr. måned, medmindre andet er anført. 
Bindingsperioden er 6 mdr. Priserne gælder alle, der ikke har modtaget internet, TV og/eller telefoni via deres fiberforbindelse de seneste 6 mdr.

Internettet spiller en central rolle i den moderne danskers hverdagsliv. Vi bruger internettet i alle livets aspekter; 
når vi er sociale, når vi arbejder, når vi holder fri, når vi rejser, når vi lærer, når vi er syge, og når vi shopper.  
Derfor er en lynhurtig og stabil internetforbindelse blevet en forudsætning for det gode digitale liv.

Meget mere end internet
Vi vil gerne kunne tilbyde billigt og lynhurtigt fibernet til alle, og derfor tilbyder vi et koncept, hvor du og familien 
kan vælge en fiberpakke, som passer til jeres behov, både når det kommer til hastighed, pris og ekstra tjenester. 
Udover oprettelse og 2 måneders internet til 0 kr. har vi også sørget for nogle ekstra gode priser til dig, der bor i 
Vester Hassing.

FIBER LIGHT er til dig, 
der søger en enkel 
løsning til lavest mulig 
pris. Oplagt hvis du kun 
bruger internettet til at 
på netbank, maile og 
søge informationer.

FIBER BASIC er - som 
navnet siger - en 
basisløsning, der sikrer 
dig hurtigt internet. 
Velegnet hvis du blot 
ønsker hurtigt og stabilt 
internet.

FIBER FULL er til dig, der 
forlanger det ypperste af 
din internetforbindelse. 
Hastigheden er i top. 
Dertil kommer alt det 
nyeste Waoo-udstyr.

FIBER EXTRA er idéel, 
hvis I er flere, der bruger 
nettet samtidigt. 
Med den kan I streame, 
spille online eller uploade 
billeder på samme tid.  

WAOO 
FIBER LIGHT
  
 •  20/20 Mbit/s
 •  Sikkerhedspakke
 •  Standard WiFi  

179,-/md.1

Første 2 måneder 0,-

WAOO
FIBER EXTRA
 
 •  300/300 Mbit/s
 •  Sikkerhedspakke
 •  25 GB online harddisk
 •  Smart WiFi
 •  Udvidet Installation

329,-/md.3

Første 2 måneder 0,-

WAOO
FIBER FULL

 
 •  500/500 Mbit/s
 •  Sikkerhedspakke
 •  100 GB online harddisk
 •  Smart WiFi
 •  Udvidet Installation
 •  Nyeste Waoo-udstyr

429,-/md.4

Første 2 måneder 0,-

WAOO
FIBER BASIC
 
 •  100/100 Mbit/s
 •  Sikkerhedspakke
 •  Standard WiFi

279,-/md.2

Første 2 måneder 0,-



*) Gælder for alle Waoo Viasat TV-pakker: Bemærk! Fås ikke overalt. Bestil senest 03.01.2019. Bindingsperioden er 6 mdr. Kan opsiges med 30 dages var-
sel. Vejledende priser. Alle kanaler leveres som DVB-C i MPEG4 format – herudover leveres et stort antal som analog. Langt de fleste kanaler leveres som 
HD, selvom det ikke fremgår af logoet. DR 1, DR 2 og DR 3 leveres også med synstolkning.

Med TV fra Waoo får du masser af underholdning til hele familien. Som udgangspunkt leverer vi en kabel-TV-løsning, men 
du bestemmer selv, om du hellere vil se TV via TV-boks - eller begge dele. Vælg den løsning der passer bedst til dig på 
vedlagte bestillingsseddel eller på eniig.dk/vester-hassing

WAOO VIASAT
LILLE TV-PAKKE
Min. pris 1.910,- består af Waoo Fiber Light 716,-(2 x 0,- + 4 x 179,-) 
+ Lille TV-pakke 1.194,- (6 x 199,-).

                                    pr. md. 

199,-

WAOO VIASAT
FAVORIT TV-PAKKE
Min. pris 3.230,- består af Waoo Fiber Light 716,-( 2 x 0,- + 4 x 179,-) 
+  Favorit TV-pakke 2.514,- (6 x 419,-)

                                    pr. md. 

419,-

WAOO VIASAT 
STOR TV-PAKKE
Min. pris 4.190,- består af Waoo Fiber Light 716,- ( 2 x 0,- + 4 x 179,-) 
+  Stor TV-pakke 3.474,- (6 x 579,-)

                                    pr. md. 

579,-

pixel.tv

Nu får du 
TV3 og TV3 puls 
med i alle vores 

TV pakker VÆLG MELLEM FLERE
WAOO VIASAT TV-PAKKER

TotalInkl. streamingtjenesten



SAMMENSÆT DIN HELT EGEN 
TV-PAKKE MED WAOO FLEX 
Nu kan du selv sammensætte din TV-pakke. Med vores grundabonnement Waoo Flex vælger du selv hvordan du vil mixe 
dine kanaler via TV boksen. Og mangler du en kanal eller to, kan du nemt selv tilvælge flere i vores Kanalbutik enten via 
computeren eller med din fjernbetjening.    

Ring til kundeservice for at høre om dine muligheder på 70 15 00 60.

NB! Du kan sagtens købe internet uden at 
købe tv, men du kan ikke købe tv uden at købe internet.

NYHED

SE TV NÅR DU VIL,
HVOR DU VIL
Skræddersy din TV-pakke med TV-boks
Vælg en TV-boks, hvis du vil tilvælge kanaler til din TV-pakke og have mere frihed til at se TV, når det passer dig. 
Med en TV-boks kan du blandt andet:

   Starte Forfra hvis du ikke nåede begyndelsen af udsendelsen

   Pause dine udsendelser lige når det passer dig

   Skræddersy din TV-oplevelse med Frit Valg Kanaler og Frit Valg Pakker

    Undgå at gå glip af dit yndlingsprogram med Cloud Record, som giver dig mulighed for at optage og gemme         
programmer i skyen, og se dem på et senere tidspunkt på alle dine enheder.

Se TV hvor du vil
Der er selvfølgelig web TV med i alle vores TV pakker. 
Med Waoo Web TV kan du se dine TV-kanaler på din 
tablet eller smartphone. Det kræver blot, at du har 
adgang til internettet. Det gælder både i hjemmet, 
men også når du er på farten i DK eller EU.  Du skal 
blot downloade Waoo TV -appen. 

Se mere på eniig.dk/webtv

PRIS FRA 
99 KR./MD.  

Få mere information 
på  tlf. 70 15 00 60



EKSTRA GODE GRUNDE 
TIL AT VÆLGE WAOO FIBER

Få dækning i hele boligen med Smart WiFi
Selvom du har bestilt en lynhurtig internethastighed, der dækker din husstands behov, så kan vægge, 
etageadskillelser, metalgenstande og elektriske apparater have en negativ indflydelse på dit trådløse 
WiFi-signal. De kan være årsag til, at du ikke får det optimale ud af din fibernetforbindelse. Derfor har 
Waoo udviklet Smart WiFi, der giver dig bedre trådløs dækning i hele boligen.

Waoo Smart WiFi giver dig følgende fordele:
   Du undgår grimme kabler – både at trække dem, og at se på dem efterfølgende

   Du kan nemt og enkelt gå på nettet overalt i din bolig

   Du kan hurtigt og nemt installere Smart WiFi

   Har du valgt TV-boks kan den fungere som en trådløs enhed

Se mere på eniig.dk/smart-wifi

Få sikkert internet med Sikkerhedspakken
Der er desværre mange situationer, hvor vi er udsatte over for virus og andre skadelige programmer, 
der har til hensigt at stjæle vores private oplysninger og bruge dem til uhensigtsmæssige formål. 

Prøv selv at overveje, hvad du bruger dit internet til. Bruger du netbank til at tjekke dine konti og 
betale dine regninger? Har du nogle private mails, som skal forblive private? Handler du online med 
dit kreditkort? Har du børn, er forældrekontrollen en kærkommen funktion, så du trygt kan lade 
børnene gå på nettet.

Det er derfor meget vigtigt, at du optimerer sikkerheden af din internetforbindelse, så du og din 
familie kan surfe sikkert rundt på nettet. Det er netop denne tryghed, som du kan få med Sikkerheds-
pakken, som indgår i alle vores Fiberpakker. 

Der er rigtig mange fordele ved at få internet fra Waoo. Se dem alle på eniig.dk/fiber

Waoo Smart WiFi består af 2 mindre og diskrete enheder.
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6.

SÅ NEMT BESTILLER DU

BESTIL WAOO HOS ENIIG 
OG FÅ INTERNET, TV OG TELEFONI VIA FIBERNETTET!
Eniig er Danmarks tredjestørste energi- og fiberselskab. Sammen med flere andre lokale fiberselskaber 
har vi slået os sammen om Waoo, der udvikler digitale løsninger til dig og alle vores andre kunder. Takket 
være vores størrelse og samarbejde kan vi tilbyde de mest innovative og fremtidssikrede Waoo-produk-
ter inden for internet, TV og telefoni – naturligvis til de mest konkurrencedygtige priser.

Waoos produkter på internet, TV og telefoni leveres af Eniig, som også står for rådgivning, 
installation, support og kundeservice.

Følg os på Facebook
Hold dig opdateret og følg med på side-
linjen på www.facebook.com/eniig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Få tips og tricks direkte i din indbakke.  
Tilmeld dig på www.eniig.dk/nyhedsbrev

Bestil online
Bestil din fiberforbindelse nemt og hurtigt ved at taste din adresse på 
www.eniig.dk/vester-hassing 

Bestil pr. telefon 
Ønsker du at bestille, eller har du spørgsmål , kan du altid få hjælp hos vores kundeservice på 
telefon 70 15 00 60, uanset hvad det drejer sig om.
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Eniig  
Tietgensvej 4 
8600 Silkeborg 


