Til sommer-/fritidshuse

Få Danmarks bedste internet
i dit sommerhus

Waoo Fritid – Marts 2021

Fibernet forbinder dig med fremtiden

Frihed til at vælge
Internet
Waoo Fritid giver dig lynhurtigt og stabilt
fiberbredbånd i dit sommerhus. 50/50 Mbit/s
med hastighedsgaranti.1

TV

Tv
Du kan som tillæg til Waoo Fritid vælge tv, der
giver dig de kendte danske og tyske tv-kanaler.
Se tv-pakken på side 4.

Masser af Frit Valg Pakker og
Frit Valg Kanaler
Som tillæg til dit Waoo Fritid + TV abonnement,
kan du altid vælge mellem en lang række Frit Valg
Kanaler i vores Kanalbutik. Det er let at bestille
med din fjernbetjening.

1

Waoo Bio – din hjemmebiograf
Du får adgang til premierefilm og et hav af
klassikere med et enkelt tryk på fjernbetjeningen.
Filmene afleverer sig selv efter 48 timer. Du kan
se Waoo Bio på din computer via waoo.tv.

Telefoni

Waoo Web TV

Vil du have telefoni i sommerhuset, så inkludér et
abonnement på Telefoni Forbrug eller Telefoni Fri
Fastnet og Mobil til dit Waoo Fritid abonnement.
Du kan selvfølgelig beholde dit nuværende
telefonnummer. Læs mere på fibia.dk/telefoni.

Se tv, når og hvor du vil. Med Waoo Web TV får
du adgang til en stor del af dine tv-kanaler på
både computer, tablet og telefon via waoo.tv.

Waoo hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på en kablet forbindelse. Gælder ikke wi-fi (trådløst internet).
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Hvilende abonnement
Står dit sommerhus tomt?
Lukker du ned for sommerhuset i lavsæsonen, kan
det være overflødigt at have et abonnement, som du
ikke bruger. Hos Fibia kan du sætte dit abonnement
i hvile i de perioder, hvor du ikke har brug for det
– og det helt uden at skulle returnere noget udstyr.
Abonnementet skal blot være aktivt minimum én
måned ad gangen. Det gælder, uanset om du har
Waoo Fritid eller Waoo Fritid + TV.
Det koster 49 kroner at aktivere en hvileperiode, og
du kan sætte dit abonnement i hvile allerede efter én
måned. Et hvilende abonnement koster 49 kroner pr.
måned, det er sat i hvile.

Det er uden omkostning at genaktivere dit
abonnement efter en hvileperiode. Du ringer blot
til os, så er du lynhurtigt online igen – det kræver ikke
teknikerbesøg eller andet.
Har du telefoni i sommerhuset holder vi din telefon
åben, så du stadig kan ringe fra sommerhuset. Vær
opmærksom på, at du i hvileperioden vil blive faktureret
efter forbrug.

49,-

pr. md.
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Waoo Fritid

internet til dit sommerhus
Det får du
Danmarks bedste internet1
Fiberbredbånd 50/50 Mbit/s
Hastighedsgaranti2
Mulighed for fastnettelefoni
Adgang til leje af 6.000 film i Waoo Bio
Inkl. 6 mdr. adgang til Amazon Prime Video**
Mulighed for at sætte dit abonnement i hvile.

199,-

pr. md.

Min. pris i 6 måneder 1.194 kroner. 3
Hertil kommer tilslutning til fibernettet (engangsbeløb).

Kilde: Waoo vinder kategorien Produktkvalitet i Loyalty Groups undersøgelse BrancheIndexTM Internet 2020.
Waoo hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på på en kablet forbindelse. Gælder ikke wi-fi (trådløst internet).
3
Min. pris 1.194,-. Består af aktivt abonnement i 6 mdr. (6x199,-). Hertil kommer tilslutning til fibernettet (engangsbeløb), som skal tillægges abonnementsprisen på Waoo Fritid. Tilslutning til fibernettet
1.995,-, (med mindre anden pris er aftalt for dit område). Er din bolig allerede tilsluttet Fibias fibernet er tilslutningsprisen 299,-. Ved udendørs arbejde (gravning) i forbindelse med tilslutning til fibernettet dækker tilslutningsprisen arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til Skats regler for BoligJobordningen. Efter én måned kan du sætte dit abonnement i hvile. Min. pris i 6 mdr. med hvilende
abonnement 493,-. Består af abonnement 199,- (1x199,-), aktivering af hvilende abonnement 49,- (engangsbeløb), hvilende abonnement 245,- (5x49,-). Produkterne forudsætter adgang til Fibias fibernet,
og at leveringsadressen er registreret i BBR som sommer-/fritidshus. Der gælder 14 dages fortrydelsesret efter modtaget ordrebekræftelse. Bindingsperioden er 6 mdr. Herefter kan aftalen opsiges med
30 dages varsel, dog tidligst efter bindingsperiodens udløb. For yderligere oplysninger kontakt Fibias kundecenter på 70 29 26 66.
** Abonnementet er gældende fra aktiveringsdato på dit fiberbredbånd. Efter 6 mdr. fortsætter Amazon Prime Video til normalpris 45,- pr. md. såfremt det ikke opsiges også selvom tjenesten ikke er
taget i brug. Du skal opsige dit Amazon Prime Video abonnement, hvis du ikke ønsker at fortsætte.
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Waoo Fritid + TV

internet og tv til dit sommerhus
Det får du
Danmarks bedste internet1
Fiberbredbånd 50/50 Mbit/s
Waoo Fritid TV-pakke
Hastighedsgaranti2
Mulighed for fastnettelefoni
Inkl. 6 mdr. adgang til Amazon Prime Video**
Adgang til leje af 12.000 film og serier i Waoo Bio
Mulighed for at sætte dit abonnement i hvile.

329,-

pr. md.

Min. pris i 6 måneder fra 2.073 kroner. 3
Hertil kommer tilslutning til fibernettet (engangsbeløb).

Waoo Fritid TV-pakke

pixel.tv
60 radiokanaler - se dem alle på waoo.dk/radio. Waoo Fritid + TV inkluderer en tv-boks4. TV 2 regionerne indeholder 8 kanaler. Adgang til DR TV.
DR1 og DR2 leveres også med synstolkning. I alt 25 kanaler.
Kilde: Waoo vinder kategorien Produktkvalitet i Loyalty Groups undersøgelse BrancheIndexTM Internet 2020
Waoo hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på en kablet forbindelse. Gælder ikke wi-fi (trådløst internet).
Min. pris 2.073,-. Består af aktivt abonnement i 6 mdr. (6x329,-) og bokshåndtering 99,- (engangsbeløb). Hertil kommer tilslutning til fibernettet (engangsbeløb), som skal tillægges abonnementsprisen på Waoo Fritid. Tilslutning til fibernettet 1.995,-, (med mindre anden pris er aftalt for dit område). Er din bolig allerede tilsluttet Fibias fibernet er tilslutningsprisen 299,-. Ved udendørs arbejde (gravning) i forbindelse med tilslutning til fibernettet dækker tilslutningsprisen arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til Skats regler for BoligJobordningen. Efter én måned
kan du sætte dit abonnement i hvile. Min. pris i 6 mdr. med hvilende abonnement 722,-. Består af abonnement 329,- (1x329,-), aktivering af hvilende abonnement 49,- (engangsbeløb), hvilende
abonnement 245,- (5x49,-) og bokshåndtering 99,- (engangsbeløb). Produkterne forudsætter adgang til Fibias fibernet, og at leveringsadressen er registreret i BBR som sommer-/fritidshus. Der
gælder 14 dages fortrydelsesret efter modtaget ordrebekræftelse. Bindingsperioden er 6 mdr. Herefter kan aftalen opsiges med 30 dages varsel, dog tidligst efter bindingsperiodens udløb. For
yderligere oplysninger kontakt Fibias kundecenter på 70 29 26 66.
4
Waoo Fritid + TV inkluderer en standard tv-boks. Ønskes en 4K tv-boks, kan det købes til gældende listepriser. Se mere på fibia.dk/tvboks.
** Abonnementet er gældende fra aktiveringsdato på dit fiberbredbånd. Efter 6 mdr. fortsætter Amazon Prime Video til normalpris 45,- pr. md. såfremt det ikke opsiges også selvom tjenesten
ikke er taget i brug. Du skal opsige dit Amazon Prime Video abonnement, hvis du ikke ønsker at fortsætte.
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Waoo Frit Valg
Tv-løsning med valgfrihed. Bestil Waoo Fritid + TV og tilkøb dine yndlingskanaler enkeltvis. Der er mange
forskellige Waoo Frit Valg Kanaler, så du kan sikkert finde én eller flere, som du kunne tænke dig.
Du kan købe dem direkte med din fjernbetjening, og du kan se dem med det samme.
Du kan desuden se de fleste af dine tv-kanaler på din computer, tablet og telefon med Waoo Web TV.
Du kan benytte Airplay og se Waoo Web TV direkte på din tv-skærm via dit Apple TV eller via Cromecast.
Så kan du se tv når det passer dig.

TV 2 Komplet

149,- pr. md
Med Waoo Web
TV kan du se de
fleste af dine tv-kanaler
på din computer,
tablet og telefon

TV 2 PLAY hele pakken uden reklamer.

– så kan du se tv når og
hvor det passer dig!
Bestil direkte med
din fjernbetjening så
snart du har en aktiv
fiberforbindelse
– og se dine kanaler
med det samme!

Gælder for Waoo Frit Valg: Bindingsperioden er 1 mdr.
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Waoo Frit Valg Kanaler
Wa

10,- pr. md. pr. kanal
*
*

30,- pr. md. pr. kanal
*

50,- pr. md. pr. kanal

HDR

*

pixel.tv

60,- pr. md.
20,- pr. md. pr. kanal
90,- pr. md. pr. kanal
40,- pr. md. pr. kanal

Gælder for alle Waoo Frit Valg Kanaler: Bindingsperioden er 1 mdr.

Danmarks bedste internet for 9. år i træk
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Kilde: Loyalty Groups BrancheIndex™ Internet 2020

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
på
fibia.dk/nyheder

Fibia, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge - www.fibia.dk

Vi tager forbehold for evt. trykfejl samt ændringer i pris og produkt. Fibia – Listepriser marts 2021. EFT+GEN+Nye Områder.
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