
Gældende for alle Waoo produkter: 
Min. prisen består af 6 mdr. abonnement og forudsætter adgang til Fibias �bernet. Hertil kommer tilslutning til �bernettet 500,- (engangsbeløb) 
Tilslutning til �bernettet dækker arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til BoligJobordningen (håndværkerfradraget). Bestil senest 30.03.2017. 
Alle priser er i danske kroner inkl. moms og gælder pr. måned, med mindre andet er anført. Bindingsperioden er 6 mdr. Kampagneprisen med rabat på 
tilslutningen gælder Syd-Syddjurs og kan ikke kombineres med andre kampagnetilbud. Gælder alle, der ikke har modtaget internet, tv og/eller telefoni 
via �berforbindelsen de seneste 6 mdr.  Vejledende priser. Ved bestilling af Waoo Fiber Extra og Full tillægges 99,- (engangsbeløb) for Waoo Smart WiFi 
bokshåndtering. For oplysning om leveringstid kontakt Fibias Kundecenter på 70 29 26 66. Se mere på �bia.dk/bredbaandsfakta. 

Internet
Vælg dit internetprodukt

Tv-pakker
Når du har valg internet, kan du tilvælge en tv-pakke fra 
Waoo eller fra Viasat. Se vedlagte tv-oversigter.

Telefoni
Du kan vælge Telefoni Forbrug 19,- pr. md. eller Telefoni 
Fri Fastnet til 99,- pr. md. Læs mere på �bia.dk/telefoni

Waoo Fritid
Som sommerhusejer kan du vælge et af vores sommerhus-
produkter Waoo Fritid eller Waoo Fritid + TV. Se vedlagte.

Produktoversigt

Waoo Fiber Light

Til dig, der kun surfer, 
søger på internettet og 
bruger netbank m.m.

199,-
• 10/10 Mbit/s 
 internetforbindelse
• Waoo Standard WiFi
• Sikkerhedspakke til
 PC/Mac/Android med  
 antivirus og �rewall

Pr. md.

Min. pris 1.694,- (6x199) + tillutning til 
�bernettet 500,- (engangsbeløb)

Waoo Fiber Basic

Til dig, hvor internettet 
er en naturlig del af din 
hverdag.

299,-
• 100/100 Mbit/s 
 internetforbindelse
• Waoo Standard WiFi
• Sikkerhedspakke til
  PC/Mac/Android med  
 antivirus og �rewall

Pr. md.

Waoo Fiber Extra

Til dig, der o�e streamer, 
gamer eller er på internettet 
samtidigt med �ere andre.

349,-
• 300/300 Mbit/s 
 internetforbindelse 
• Waoo Smart WiFi
• Sikkerhedspakke til
  PC/Mac/Android med  
 antivirus og �rewall
• 25 GB online harddisk
• Waoo Udvidet Installation

Pr. md.

Waoo Fiber Full

Til dig, der bare vil have 
det bedste.

449,-
• 500/500 Mbit/s 
 internetforbindelse
• Waoo Smart WiFi
• Sikkerhedspakke til
  PC/Mac/Android med  
 antivirus og �rewall
• 100 GB online harddisk
• Waoo Udvidet Installation
• Altid Nyeste Waoo-Uds�r

Pr. md.

Min. pris 2.294,- (6x299) + tillutning til 
�bernettet 500,- (engangsbeløb)

Min. pris 2.594,- (6x349) + tillutning til 
�bernettet 500,- (engangsbeløb)

Min. pris 3.194,- (6x449) + tillutning til 
�bernettet 500,- (engangsbeløb)

Du har adgang 
til leje af 5.000 
lm i Waoo Bio 

- selvom du ikke 
bestiller tv

Massevis af 
tilvalg med 

Waoo Frit Valg 
Kanaler og Frit 

Valg Pakker

Se mere på  
�bia.dk/

syd-syddjurs

Tilkøb
• Waoo Smart WiFi
• 100 GB online harddisk
• 1.000 GB online hardisk
• Waoo Udvidet Installation

Tilkøb
• Waoo Smart WiFi
• 100 GB online harddisk
• 1.000 GB online hardisk
• Waoo Udvidet Installation

Tilkøb

• 100 GB online harddisk
• 1.000 GB online hardisk

Tilkøb

• 1.000 GB online hardisk

http://www.fibia.dk/privat/internet-tv-telefoni/telefoni/fastnettelefoni/
http://fibia.dk/syd-syddjurs
http://fibia.dk/syd-syddjurs


Waoo Fritid
internet og tv til dit sommerhus

Hvilende abonnement

pr. md.49,-

Lukker du ned for sommerhuset i længere perioder, kan du hos Fibia sætte dit abonnement i hvile i de 
perioder, hvor du ikke har brug for det. Det gælder, uanset om du har Waoo Fritid eller Waoo Fritid + TV.

Det koster 49 kroner at oprette en hvile-periode, og du kan sætte dit abonnement i hvile allerede e�er én 
måned. Et hvilende abonnement koster 49 kroner pr. måned, det er sat i hvile. Det er uden omkostning at 
genaktivere dit abonnement e�er en hvileperiode.

Waoo Fritid
Internet til dit sommerhus

199,-
• 50/50 Mbit/s 
 internetforbindelse
• Waoo Standard WiFi
• Mulighed for at sætte dit
 abonnement i hvile

Pr. md.

Min. pris 993,- + tillutning til �bernettet 
500,- (engangsbeløb)1

Waoo Fritid + TV
Internet og tv til dit sommerhus

299,-
• 50/50 Mbit/s 
 internetforbindelse
• Waoo Standard WiFi
• Waoo Fritid TV-pakke
• Mulighed for at sætte dit
 abonnement i hvile

Pr. md.

Min. pris 1.192,- + tillutning til �bernettet 
500,- (engangsbeløb)2

Waoo Fritid
Når dit �berbredbånd sættes i hvile, bliver alle tilknyttede produkter også sat i hvile. Det be�der, at tv og/eller telefoniabonnement også sættes i hvile i perioden. Vælger du at bruge telefoni 
i hvileperioden, vil du blive faktureret e�er forbrug. Waoo Fritid TV-abonnementet inkluderer en tv-boks, hvortil 99,- tillægges i bokshåndtering. Alle priser er vejledende. Tilslutning til 
�bernettet dækker arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til BoligJobordningen (håndværkerfradraget). Bindingsperioden er 6 mdr. Produkterne forudsætter abonnement på 
�berbredbånd og at leveringsadressen er registreret i BBR som sommer-/fritidshus.
1 Består af abonnement 199,- (1x199,-), aktivering af hvilende abonnement 49,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 245,- (5x49,-) + tilslutning til 
�bernettet  500,- (engangsbeløb). Allerede e�er en måned kan du sætte dit abonnement i hvile. Bestiller du inden 30.03.2017, får du oprettelsen til 0,- 
(normalpris 999,-).
2 Består af abonnement 299,- (1x299,-), aktivering af hvilende abonnement 49,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 245,- (5x49,-), bokshåndtering 99,- 
(en gangsbeløb) + tilslutning til �bernettet 500,- (engangsbeløb). Allerede e�er en måned kan du sætte dit abonnement i hvile. Bestiller du inden 30.03.2017, 
får du oprettelsen og tv-boks til 0,- (normalpris 1.998,-).

Waoo Fritid TV-pakke

Waoo Fritid + TV forudsætter en tv-boks 999,- (engangsbeløb), bestilles inden 30. marts 2017 medfølger den uden beregning.
Følgende kanaler leveres i HD, selvom det ikke fremgår af logoerne: DR 1, DR 3, TV 2 Regionerne, NRK1 og ARD/Das Erste. 
60 radiokanaler - se dem alle på waoo.dk/radio

Som sommerhusejer kan du vælge mellem vores alm. produkter Waoo Fiber, Waoo TV og Viasat eller 
sommerhusprodukterne Waoo Fritid. Bemærk at sommerhusprodukterne ikke kan kombineres med de 
andre produkter. Bestilling af Waoo Fritid-produkterne forudsætter, at leveringsadressen er registreret 
i BBR som sommer-/fritidshus.

Hent et regne-eksempel på Waoo Fritid på  �bia.dk/
syd-syddjurs

http://fibia.dk/syd-syddjurs
http://fibia.dk/syd-syddjurs


Gælder for alle Waoo TV-pakker:
Priserne gælder for nye kunder. 60 radiokanaler – se dem alle på waoo.dk/radio. DR1, DR2 og DR3 leveres også med synstolkning. Tv-abonnementet 
inkluderer en tv-boks. Vælges Lille eller Stor TV-pakke uden boks er boks ikke inkluderet og bokshåndtering på 99,- (engangsbeløb) bortfalder. Alle priser er 
vejledende listepriser. Hertil kommer tilslutning til �bernettet 500 kr. (engangsbeløb). Tilslutning til �bernettet dækker arbejdsløn og er fradragsberettiget i 
henhold til BoligJobordningen (håndværkerfradraget). Bindingsperioden er 6 mdr. Waoo TV-pakker kan here�er opsiges med 30 dages varsel. Forudsætter 
abonnement på �berbredbånd. Kan ikke kombineres med Waoo Fritid produkterne.

Waoo Mini TV-pakke

Min. pris i 6 mdr. 2.567,- består af Waoo Fiber Light 1.194,- (6 x 199,-), Mini TV-pakke 774,- (6 x 129,-) og bokshåndtering 99,- 
(engangsbeløb) og tilslutning til �bernettet 500,- (engangsbeløb).

129,-       
pr. md.

Waoo Lille TV-pakke 239,-       
 pr. md.

Min. pris i 6 mdr. 3.227,- består af Waoo Fiber Light 1.194,- (6 x 199,-), Lille TV-pakke 1.434,- (6 x 239,-) og bokshåndtering 99,- 
(engangsbeløb) og tilslutning til �bernettet 500,- (engangsbeløb). Waoo Lille TV-pakke indeholder også alle kanaler fra Waoo Mini 
TV-pakken.

Waoo Favorit TV-pakke 369,-       
 pr. md.

Min. pris i 6 mdr. 4.007,- består af Waoo Fiber Light 1.194,- (6 x 199,-), Favorit TV-pakke 2.214,- (6 x 369,-) og bokshåndtering 99,- 
(engangsbeløb) og tilslutning til �bernettet 500,- (engangsbeløb). Waoo Favorit TV-pakke indeholder også alle kanaler fra Waoo Mini- 
og Lille TV-pakken.

Min. pris i 6 mdr. 4.907,- består af Waoo Fiber Light 1.194,- (6 x 199,-), Stor TV-pakke 3.114,- (6 x 519,-) og bokshåndtering 99,- 
(engangsbeløb) og tilslutning til �bernettet 500,- (engangsbeløb). Waoo Stor TV-pakke indeholder også alle kanaler fra Waoo Mini, 
Lille og Favorit TV-pakkerne. 

Waoo Stor TV-pakke  519,-       
pr. md.

Vi har tv-kanaler for alle – til dig og til resten af familien. Underholdning for 
børnene i ulvetimen. Romantik eller en action�lm til fredag a�en. Masser af 
sport til en søndag e�ermiddag på sofaen. Du kan få det hele her. Og lidt til.

Waoo TV-pakker
Alle 

tv-pakker 
forudsætter 
Waoo ber 
bredbånd



Gælder for alle Viasat tv-pakker:
Priserne gælder alle, der ikke har modtaget internet, tv og/eller telefoni via �berforbindelsen de seneste 6 mdr. Alle priser er vejledende listepriser. Hertil kommer tilslutning til �ber-
nettet 500,- (engangsbeløb). Tilslutning til �bernettet dækker arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til BoligJobordningen (håndværkerfradraget). Bindingsperioden er 6 mdr.
Viasat tv-pakker kan opsiges pr. løbende måned + 30 dages varsel. Forudsætter abonnement på �berbredbånd. Kan ikke kombineres med Waoo Fritid produkterne.

Tv-pakker fra

Min. pris i 6 mdr. 3.087,- består af Waoo Fiber Light 1.194,- 
(6 x 199,-), Viasat Basis 1.794,- (6 x 299,-), bokshåndtering 
99,- (engangsbeløb) og tilslutning til �bernettet 500,- 
(engangsbeløb).

VIASAT BASIS Pr. md.   299,-
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Adgang til serier på Viaplay

Min. pris i 6 mdr. 4.287,- består Waoo Fiber Light 1.194,- 
(6 x 199,-), Viasat Sport  2.994,- (6 x 499,-), bokshåndtering 
99,- (engangsbeløb) og tilslutning til �bernettet 500,- 
(engangsbeløb)

VIASAT SPORT Pr. md. 499,-

Adgang til serier og sport på Viaplay
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Min. pris i 6 mdr. 2.634,- består af Waoo Fiber Light 1.194,- 
(6 x 199,-), Viasat Mellem 2.634,- (6 x 439,-), bokshåndtering 
99,- (engangsbeløb) og tilslutning til �bernettet 500,- (en-
gangsbeløb). 

HD

Adgang til serier på Viaplay

HD

HD

HD HD

HDHD

HDHD

HD

HD

HD

HD

HD

HD

HD HD HD

HDHD

HD HD

HD HD HD HD

HD

HD

HD HD

HD HD HD

HD

VIASAT MELLEM Pr. md. 439,-

Min. pris i 6 mdr. 3.594,- består af Waoo Fiber Light 1.194,-
(6 x 199,-), Viasat Total 3.594,- (6x 599,-), bokshåndtering 
99,- (engangsbeløb) og tilslutning til �bernettet 500,- (en-
gangsbeløb)
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Adgang til �lm, serier og sport på Viaplay
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VIASAT TOTAL Pr. md.   599,-



Etablering af �bernet 
for sommerhusejere

  Tilslutning til �bernettet 500 kr. 500 kr.

  Abonnement Waoo Fritid 50/50 i min. 1 md.                                                                                                                                              
  (1x199) + TV (1 x 299 kr.)

199 kr.1 299 kr.2

  Oprettelse af Waoo Fritid.
  Kampagnepris for sommerhusbeboere 
  i  Syd-Syddjurs ved tilmelding inden 30.03.2017

0 kr. 0 kr.

  Tv-boks.
  Waoo Fritid + TV forudsætter en tv-boks.
  Bestilles inden 30.03.2017 medfølger          
  den i dit abonnement uden beregning

_______ 0 kr.

  Bokshåndtering _______ 99 kr.

  Aktivering af hvilende abonnement 49 kr. 49 kr.

  Hvilende abonnement 5 mdr. x 49 kr. 245 kr. 245 kr.

  Samlet minimumpris 6 mdr. 993 kr. 1.192 kr.

Priseksempel Waoo Fritid       Internet      Internet + TV

Waoo Fritid
Når dit �berbredbånd sættes i hvile, bliver alle tilknyttede produkter også sat i hvile. Det be�der, at tv og/eller telefoniabonnement også sættes i hvile i perioden. Vælger du at 
bruge telefoni i hvileperioden, vil du blive faktureret e�er forbrug. Waoo Fritid Tv-abonnementet inkluderer en tv-boks, hvortil 99,- tillægges i bokshåndtering. Alle priser   
er vejledende. Tilslutning til �bernettet dækker arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til BoligJobordningen (håndværkerfradraget). Bindingsperioden er 6 mdr.   
Produkterne forudsætter abonnement på �berbredbånd og at leveringsadressen er registreret i BBR som sommer-/fritidshus.  Gælder sommerhusejere som er omfatter af 
Projekt Syd-Syddjurs. Kan ikke kombineres med andre kampagnetilbud.
1 Består af abonnement 199,- (1x199,-), aktivering af hvilende abonnement 49,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 245,- (5x49,-) + tilslutning til �bernettet 500,- (en  
gangsbeløb). Allerede e�er en måned kan du sætte dit abonnement i hvile. Bestiller du inden 30.03.2017, får du oprettelsen til 0,- (normalpris 999,-).
2 Består af abonnement 299,- (1x299,-), aktivering af hvilende abonnement 49,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 245,- (5x49,-), bokshåndtering 99,- (engangsbeløb)  
+ tilslutning til �bernettet 500,- (engangsbeløb). Allerede e�er en måned kan du sætte dit abonnement i hvile. Bestiller du inden 30.03.2017, får du oprettelsen og tv-boks 
til 0,- (normalpris 1.998,-).




