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FIBER TIL JER
I VÆLGER SELV

Med Waoo kan I selv vælge, hvilke og hvor mange produkter I vil have – både
hvad angår internet, TV og/eller telefoni.

I SPARER PENGE

Jo mere I bestiller, jo større besparelse kan I opnå.

SE TV - PÅ JERES MÅDE

Waoo tilbyder, at I kan se knivskarpt, digitalt TV via det traditionelle kabel-TV,
men også TV via TV-boks. TV-boksen åbner op for en masse funktioner,
der giver ekstra frihed i TV-seningen.
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ER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER FIBER

RES FORENING
I FÅR DET HELE OG MERE TIL

Med Waoo får I alle de TV-kanaler, I har brug for – faktisk får I Danmarks
største kanaludvalg.

IKKE BEHOV FOR NYE KABLER

Skal I have Internet eller TV fra Waoo, er der ikke behov for at lægge nye
kabler i boligen, da Waoo kan bruge de eksisterende.

BEHOLD DIT TELEFONNUMMER

Med Waoo mister I ikke jeres nuværende telefonnumre – tværtimod beholder I
de telefonnumre, I allerede har.
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I FÅR DET
BEDSTE
INTERNET
Med internet fra Waoo er I sikret Danmarks bedste internet
(Loyalty Group BrancheIndex 2020).

For 9. år i træk har kunderne kåret Waoo som bedst i test. Det er vi selvfølgelig
stolte af for det betyder at vores kunder er de mest tilfredse og loyale kunder.
Vi arbejder hele tiden på at levere det bedste internet, så vores kunder kan få
mest mulig glæde af de mange digitale muligheder.

Se mere på waoo.dk/forening
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WAOO FIBER

1000/1000 Mbit/s
Hastighedsgaranti 900/900 Mbit/s
Amazon Prime Video i 6 mdr.
Viaplay Film & Serier i 6 mdr.
Sikkerhedspakke
Waoo Smart WiFi (WiFi 6)
Online harddisk 100 GB
Udvidet installation

pr. md.

489..-

Min. pris 2.934 kr. for Waoo Fiber Full i bindingsperioden (6 mdr.). Efter 6 mdr. fortsætter Viaplay Film & Serier til 99,- pr. md. og
Amazon Prime Video fortsætter til 45,- pr. md. medmindre du opsiger det. Har du ikke fibernet, er der omkostninger forbundet
med etablering af fibernetværket. *Find flere oplysninger i teksten ude til højre.

WAOO FIBER EXTRA
500/500 Mbit/s
Amazon Prime Video i 6 mdr.
Viaplay Film & Serier i 6 mdr.
Sikkerhedspakke
Waoo Smart WiFi
Online harddisk 25 GB
Udvidet installation

De første 6 mdr.
pr. md.

Herefter
pr. md.

299..389.-

Min. pris 1.794 kr. for Waoo Fiber Extra i bindingsperioden (6 mdr.). Efter 6 mdr. fortsætter abonnementet til normalpris
389,- pr. md. Viaplay Film & Serier til 99,- pr. md. og Amazon Prime Video til 45,- pr. md. medmindre du opsiger det. Har du ikke
fibernet, er der omkostninger forbundet med etablering af fibernetværket. *Find flere oplysninger i teksten ude til højre.

WAOO FIBER BASIC
200/200 Mbit/s
Amazon Prime Video i 6 mdr.
Viaplay Film & Serier i 6 mdr.
Sikkerhedspakke
Waoo Standard WiFi

pr. md.

319.-

Min. pris 1.914 kr. for Waoo Fiber Basic i bindingsperioden (6 mdr.). Efter 6 mdr. fortsætter Viaplay Film & Serier til 99,- pr.
md. og Amazon Prime Video fortsætter til 45,- pr. md. medmindre du opsiger det. Har du ikke fibernet, er der omkostninger
forbundet med etablering af fibernetværket. *Find flere oplysninger i teksten ude til højre.
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*Gælder for alle fiberpakker:
Bestil senest 31.12.2021. Priserne gælder kun for nye kunder. Du har 14 dages fortrydelsesret på enhver bestilling af fibernetabonnement. Bestilling af fibernetabonnement forudsætter, at du bor i et område med adgang til fibernettet.
Abonnementet indgås med dit lokale Waoo fibernetselskab, der også forestår leveringen. Vilkår, produktudbud og priser kan variere hos det enkelte Waoo fibernetselskab. 1000/1000 Mbit/s leveres ikke overalt. Hvis du bestiller
1000/1000 Mbit/s, og vi ikke kan levere hastigheden, vil du blive kontaktet. Alle fibernetabonnementer indgås med en bindingsperiode på 6 måneder. Abonnementet kan opsiges med en måneds varsel, dog tidligst til udløbet af
bindingsperioden. Amazon.com, Inc. og dets datterselskaber er ikke sponsorer af denne promotion. Amazon, Amazon Prime Video og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets til knyttede selskaber.

WAOO FIBER FULL

WAOO
FIBER
FORDELE

WAOO
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HASTIGHEDSGARANTI

Med internet fra Waoo får I – som minimum – altid den hastighed, I
betaler for. Også selvom I bruger forbindelsen til TV samtidig.

DANMARKS BEDSTE INTERNET

For 9. år i træk er Waoos kunder de mest tilfredse.
Kilde: Waoo vinder kategorien Produktkvalitet i Loyalty Groups
undersøgelse BrancheIndex Internet 2020.

SMART WIFI

Vores Waoo Smart WiFi består af to små enheder, som forbedrer det
trådløse internet. Enhederne sørger for, at I altid har det bedst mulige
WiFi signal i alle hjørner og kroge af jeres hjem – på både computer,
tablet og telefon – uanset hvor mange, der er på internettet samtidig.

SIKKERHEDSPAKKE

Med alle vores fiberpakker får I en sikkerhedspakke, der beskytter
både computere, Android tablets og telefoner, når I er online. Den
kan bruges på et ubegrænset antal enheder og indeholder bl.a.
antivirus, firewall, sikker færden på netbank og onlinehandel samt
forældrekontrol.
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TV-PAKKER
Med TV fra Waoo kan I selv vælge, om I vil se TV gennem en TV-boks og udnytte Waoos mange TV-fordele,
om I vil streame jeres TV-kanaler med Waoo TV Go eller om I vil se TV gennem Kabel TV.

NYHED

WAOO LILLE

2021

pixel.tv

WAOO
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INKLUSIV

WAOO STOR
VÆRDI PR. MD.

339..-

NYHED

NYHED

WAOO FAVORIT

pixel.tv

11

FIBERBREDBÅND · TV · STREAMING · TELEFONI · MOBIL

pixel.tv

FRIT VALG
KANALER
Danmarks største kanaludvalg

Med TV fra Waoo har I adgang til Danmarks største kanaludvalg med mere end
100 forskellige kanaler. I kan vælge til og fra, som det passer jer, og tilføje en eller
ﬂere kanaler til jeres TV-pakke. Hvis I tilføjer en kanal, kan I efterfølgende se kanalen
på Waoo TV-boks, Waoo Web TV på din computer, telefon eller tablet − eller du kan få
dit TV-indhold vist på dit TV ved at bruge f.eks. Apple TV eller Google Chromecast.
Se hele udvalget på waoo.dk

WAOO
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FRIT VALG KANALER
3Sat
Videnskab, litteratur,
dokumentar, musikteater
og kunst.
Pr. md. 20--

ARTE
Tysksproget kulturkanal
med film, temaaftener,
dokumentarfilm, debat og
reportager.

6’eren
Det bedste fra FA Cup, Carabao Cup, samt UEFAs Europa
League og Nations League.
Pr. md. 40--

BBC Brit*
En blanding af emner fra biler,
eventyr, livsændrende øjeblikke, skæve britiske karakterer
til chat show og komedie.

Pr. md. 20--

Pr. md. 20--

CBS Reality
Overbevisende dokumentarfilm og live-drama. Hjem for
det gode, det onde og det
ekstraordinære.

CCTV4
Kinesisk kanal med dokumentarer, musikprogrammer,
nyheder, dramaserier, sport
og programmer for børn.

Pr. md. 20--

Pr. md. 20--

Disney Junior*
Til de 2–6 årige. Pyjamasheltene, Mickey og racerholdet,
Vampyrina og Sofia den
Første.
Pr. md. 20--

Eurosport 1
Den bedste cykling, tennis,
motorsport, de største World Cups fra vinterlandskabet,
snooker eller atletik.
Pr. md. 40--

HISTORY
Underholdende, autentisk
og spændende indblik i en
verden, der er meget mere
end bare historie.
Pr. md. 30--

Kanal 4
Kanalen med masser af
reality, spændende personligheder og store følelser.
Pr. md. 50--

MTV 90s
Girl power, britpop & grunge.
Det ultimative soundtrack med
utallige hits, dance anthems
og "one-hit wonders"!
Pr. md. 20--

Nick Jr.
Til børn mellem 2 og 6 år.
Mød bl.a. Dora og Ni Hao
Kai Lan.
Pr. md. 20--

dk4
Magasinprogram om dansk
teater, camping, lystfiskeri,
jagt, arkæologi og motorcykelliv.
Pr. md. 40--

Eurosport 2
Dansk og international
fodbold, tennis, cykelsport
og vintersport.
Pr. md. 50--

HISTORY 2
Videnskab, militærhistorie,
gamle kulturer og den
moderne historie.
Pr. md. 20--

Kanal 5
Krimiprogrammer, humor,
underholdning og fodboldlandsholdskampe.
Pr. md. 60--

Club MTV
Non-stop party-stemning direkte ind i stuen – hver dag,
døgnet rundt. Spiller kun
sange, du kan danse til.
Pr. md. 20--

Nickelodeon
Børnekanal med kendte
figurer som SvampeBob
Firkant, Dora Udforskeren
og Postmand Per.
Pr. md. 30--

Al Jazeera
Arabisk-sproget kanal med
nyheder, politik, religion,
erhverv og økonomi.
Pr. md. 20--

BBC Earth*
Inspirerer publikum ved
at dele universets utrolige
vidundere.
Pr. md. 20--

Deutsches Musik
Fernsehen
De største tyske og internationale schlagerhits.
Pr. md. 20--

DR1
Underholding, de vigtigste
nyheder, stor dansk dramatik
og de fælles begivenheder.
Pr. md. 0--

Extreme Sport Channel
Nervepirrende og inspirerende ekstremsport, underholdning og eventyr.

Al Masriyah (ESC1)
Arabisk kanal med nyheder,
underholdning, shows, musik, serier, sport og film.
Pr. md. 20--

BBC World News*
Aktuelle nyheder, erhvervsstof, dokumentar-udsendelser og livsstilsprogrammer.
Pr. md. 20--

Discovery Channel
Faktuelle underholdningsprogrammer og prisvindende dokumentarer om
imponerende bedrifter.
Pr. md. 40--

DR2
Samfundskanal, der behandler aktuelle emner gennem
original journalistik, dokumentar, debat og fiktion.
Pr. md. 0--

Folketinget
Debat fra folketingssalen
og møder fra Europa-Parlamentet.

Pr. md. 20--

Pr. md. 0--

Hustler HD
Ucensureret hardcore porno
af absolut højeste kvalitet.

Hustler TV
Ucensureret hardcore porno
af absolut højeste kvalitet.

Pr. md. 90--

Pr. md. 90--

Kanal 7*
Holder dig informeret om,
hvad der sker på underholdnings- og nyhedsfronten i
Tyrkiet og i resten af verden.
Pr. md. 10--

MTV HITS
Det bedste og nyeste fra
hitlisterne.

Pr. md. 20--

Nicktoons
Til de 4-10 årige. Animeret
action, komedie og eventyr
med nogle af dine yndlingsfigurer fra Nickelodeon.
Pr. md. 20--

Lokal TV
Regionalkanaler med lokalt
producerede udsendelser.

Pr. md. 0--

MTV LIVE
Musikbaseret underholdningskanal, klassiske og
splinternye MTV- og Vh1programmer.
Pr. md. 30--

NRK1
Norsk kanal med nyheder,
debat- og dokumentarprogrammer, underholdning,
fakta og skole-TV.
Pr. md. 0--

Animal Planet
Kanalen, der udelukkende viser programmer fra klodens
mangfoldige dyreliv.
Pr. md. 30--

Brazzers TV*
Ucensureret porno. Erotik.

Pr. md. 20--

Discovery Science
Dokumentarer og serier for
dig, som er nysgerrig efter
at vide, hvordan verden
fungerer.

ARD Das Erste
Debatprogrammer, spændende dokumentarer og
nyhedsudsendelser.
Pr. md. 0--

Canal 9
Dansk topfodbold fra bl.a.
Superliga og programmer,
der går helt tæt på dansk
fodbold.
Pr. md. 40--

Disney Channel*
Løvernes Konge, DuckTales
og Biler samt Soy Luna, Descendants 2 og To på flugt.

Pr. md. 30--

Pr. md. 30--

DR Ramasjang
Til de 3-6 årige. Udfordrende
og legende børneunivers
med klassiskere og nye
satsninger til de yngste.

Euronews
Global international nyhedskanal med nyheder fra hele
verden med et europæisk
perspektiv 24-7.

Pr. md. 0--

Pr. md. 20--

France 24
International nyhedskanal
med et alternativt syn på
verdens begivenheder.
Pr. md. 10--

Investigation Discovery
Krimikanal, der sender
medlevende reportager og
rekonstruktioner af virkelige
forbrydelser.
Pr. md. 30--

MTV
Verdens største musik- og
ungdomskanal, blanding
af musik og nytænkende
underholdning.
Pr. md. 30--

National Geographic*
Udforsker den verden,
der omgiver dig gennem
videnskab, uddannelse og
historie.
Pr. md. 30--

NRK2
Norsk kanal med programmer, som handler om
fordybning.
Pr. md. 20--

France 2
Fra dybdeborende journalistik
til kulturprogrammer med
franske og internationale stjerner og drama på højt plan.
Pr. md. 20--

Kabel eins
De største drama- og
krimiserier og film fra den
anden side af Atlanten samt
nyheder.
Pr. md. 20--

MTV 80s
Power-ballader og de største
film-soundtracks – med
andre ord: det perfekte
80'er-soundtrack!
Pr. md. 20--

National Geographic Wild*
Får verdens dyreliv tættere
på dig.

Pr. md. 20--

Paramount Network
Klassisk kvalitetsunderholdning. Dramaserier,
reality, komedier, krimi og
stjernespækkede film.
Pr. md. 30--

WAOO
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Tilføj lige præcis de kanaler I ønsker − se dem på Waoo TV-boks eller Waoo Web TV
Børn

Musik

Pixel.tv
Pixel.tv har fokus på spil, film
og gear.

Pr. md. 10--

RTL
Realityshows, serier, film og
quizzer.

Pr. md. 0--

Dokumentar

Sport

ProSieben
Underholdning med internationale topserier, film,
shows, hurtige nyheder og
diverse magasiner.
Pr. md. 20--

SAT.1
Sport, romantik, livsstilsmagasiner, comedy og serier.

Pr. md. 0--

Underholdning

Rai 1
Underholdning, nyheder,
sport og film 24 timer i
døgnet.
Pr. md. 20--

Sport Live
Fokus på dansk idræt bl.a.
bordtennis, cykling, motorsport,
kano & kajak, boksning, basketball og amerikansk fodbold.
Pr. md. 20--

Natur og livsstil

Rai 2
Talk shows, realityshows
og information 24 timer i
døgnet.
Pr. md. 20--

Super RTL
Tysklands farverige
familiekanal, der samler
de store og små til fælles
TV-oplevelser.
Pr. md. 20--

Nyheder

Internationalt

Erotik

Rai News24
Rai News24 sender nyheder
og nyhedsmagasiner døgnet
rundt.

Rai 3
Italiensk kanal.

Pr. md. 20--

SVT Barn
Svenskerne forstår at lave
fantastiske historier med
børnene i centrum fortalt i
øjenhøjde.
Pr. md. 20--

Pr. md. 20--

SVT Kunskapskanalen
Faktaprogrammer af højeste
kvalitet, hvad end det er
historie, natur, sundhed eller
videnskab.
Pr. md. 20--

HDR

Thai Global Network
Thailandsk TV-kanal med
nyheder, underholdning og
andre aspekter af thailandsk
kultur, liv og aktiviteter.

TLC
Stærke reportageserier og
underholdningsprogrammer
med det virkelige liv i fokus.

Pr. md. 0--

Pr. md. 20--

Pr. md. 30--

Pr. md. 20--

TRT Haber*
Tyrkisk kanal med nyheder,
historie- og naturprogrammer, film og underholdningsprogrammer.

TRT Türk*
Tyrkisk kanal med nyheder,
historie- og naturprogrammer, film og underholdningsprogrammer.

TRT 3*
Tyrkisk kanal med nyheder,
historie- og naturprogrammer, film og underholdningsprogrammer.

TV 2
Mangfoldigt programudbud,
nyheder, underholdning, topsport, dokumentar, spillefilm,
morgen-TV og meget mere.

Pr. md. 10--

Pr. md. 10--

Pr. md. 10--

Pr. md. 50--

SVT1
Kvalitetsunderholdning og
krimier, der samler familien
foran fjernsynet.

TV 2 NEWS
Nyhedskanal med breaking
news, politik, finans og
magasinprogrammer.

TV 2 Regionerne
Det nyeste fra regionerne.
TV 2 Bornholm, Fyn, Nord,
Øst, Østjylland, Midt-Vest
og Syd.

TV 2 Sport
Sportskanal, der har
fokus på danske rettigheder,
live-sport, events og journalistisk.

Pr. md. 40--

Pr. md. 0--

TV 2 Norge
Norges største kommercielle
TV-kanal med spillefilm, sport
og underholdning, masser af
serier og dokumentar.

TV3
Underholdningskanal med
populære danske produktioner, prisbelønnede film og
populære amerikanske serier.

Pr. md. 0--

Pr. md. 50--

Pr. md. 90--

TV5MONDE
Nyheder, fransk gastronomi,
kultur, mode, dokumentarprogrammer, film og serier,
quiz, børneprogrammer m.m.

TVE Internacional
Intense film, aktuelle nyheder, nutidskunst og kultur.

Pr. md. 20--

Pr. md. 20--

Viasat Explore
Udfordrer din eventyrlyst med
dybdeborende dokumentarer
med indholdsrige ekspeditioner og ekstrem sport.

Viasat History
Verdenshistorien, oldtidens
og den moderne tids historie.

Pr. md. 20--

Pr. md. 20--

TV4 Sverige
Dokumentarer, krimier,
livsstilsprogrammer, musik,
sport, nyheder, miljø, sundhed, politik, natur og kultur.
Pr. md. 0--

V Sport Golf
European Tour, World Golf
Championships, World Cup,
flere Majors og meget,
meget mere.
Pr. md. 40--

Pr. md. 40--

TV3+
UEFA Champions League,
Premier League og Superligaen, Formel 1-sæsonen
og prisvindende krimiserier.

Travel Channel
Kanalen for globetrotterne,
der vil vide mere om eksotiske og fjerne rejsemål.

TV 2 Sport X
La Liga, Serie A, tennis fra
ATP-turneringerne og Wimbledon, basketball fra NBA, X
Games, skisport og atletik.
Pr. md. 40--

TV3 Max
Sport, comedy og livsstilsprogrammer, som primært
henvender sig til den mandlige TV-seer.
Pr. md. 40--

Uptown
De bedste danske musikvideoer nonstop.

Pr. md. 20--

Viasat Nature
De bedste dokumentarer,
natur- og dyreudsendelser.

Pr. md. 20--

Travelxp*
4K-kanal med udsendelser
fra rejsekategorier såsom
destinationer, livsstil, mad,
kultur, natur og kulturarv.
Pr. md. 30--

TV 2 Charlie
Danske programmer,
gamle danske film, britiske
krimi- og dramaserier samt
koncerter.
Pr. md. 40--

TV 2 Zulu
Skæv comedy, nytænkende
sitcoms og hjerteligt drengerøvsfjernsyn.
Pr. md. 40--

TV3 Puls
Livsstilskanal med mad,
mode, indretning og design.

Pr. md. 40--

Uptown Classic
TV-kanal med den bedste
klassiske musik.

Pr. md. 30--

Vivid Red
Ucensureret porno. Erotik.

Pr. md. 20--

TRT 1*
Tyrkisk kanal med nyheder,
historie- og naturprogrammer, film og underholdningsprogrammer.
Pr. md. 10--

TV 2 Fri
Livsstilskanal med rejseprogrammer, haveprogrammer
og nogle af de bedste livsstilsprogrammer fra hele verden.
Pr. md. 40--

TV Polonia
Polsk kanal med nyheder,
kultur, magasiner, film og
shows.
Pr. md. 20--

TV3 Sport
Danske og internationale
sportsbegivenheder. Fodbold, NFL, NHL, håndbold,
tennis, motorsport og golf.
Pr. md. 50--

VH1
De største hits, musikvideoer, dokumentarer og
koncerterne fra 80’erne,
90’erne og frem til i dag.
Pr. md. 30--

VOX
Film og serier, dybdeborende journalistik, nyheder,
rejse-, mad- og naturprogrammer samt musik.
Pr. md. 20--

ZDF
Die Deutschen og Krieg und
Frieden er bare et udpluk af
ZDF’s enorme produktionskatalog.
Pr. md. 0--
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* Gælder kun Waoo TV-boks kunder.

WAOO TV
FORDELE

WAOO
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WAOO BIO

Lej mere end 12.000 film og serier – der er både premierer og gode
klassikere. I har dem i hele 48 timer, hvor I kan se dem lige så mange
gange, I har lyst.
(Tilgængelig på TV-boks, computer, tablet og telefon)

KANALBUTIK

Køb Frit Valg kanaler direkte fra computeren og se dem med det
samme på Web TV.

FILMFAVORITTER

Med FilmFavoritter får I adgang til et filmarkiv med et stort udvalg af
film fra de mest populære genrer.
(Følger med Waoo Viasat Lille, Favorit og Stor TV-pakke)

APPLE TV

Se jeres TV-kanaler direkte på ﬂadskærm med Waoo TV app på jeres
Apple TV.
(Generation 4 og 4K)

WAOO TV-ARKIV

Find og se programmer, der er blevet vist inden for de seneste 7 dage
på et bredt udvalg af kanaler.
(Tilgængelig på TV-boks, computer, tablet og telefon)

REC

CLOUD RECORD

Gem programmer fra alle jeres enheder og se dem på et senere
tidspunkt - også på en anden enhed, end den I har gemt fra.
(Tilgængelig på TV-boks, computer, tablet og telefon)

START FORFRA OG PAUSE

Gå aldrig glip af noget. I kan altid få starten med på en lang række
programmer, hvis I kommer for sent hjem. Og I kan naturligvis også
sætte programmet på pause, hvis I bliver forstyrret.
(Tilgængelig på TV-boks, computer, tablet og telefon)

FORDELE HVIS I HAR WAOO TV-BOKS
STREAMINGTJENESTER

Stream massevis af programmer, serier og film fra f.eks. Viaplay, DR,
Netﬂix og YouTube direkte fra jeres TV-bokse ved hjælp af få klik på
jeres fjernbetjeninger.
(Netﬂix kræver abonnement, som ikke er inkluderet)

4K TV-BOKS

Vores TV-boks understøtter 4K/UHD indhold, så I kan få det optimale
ud af jeres 4K fjernsyn og se serier og film i uhørt, knivskarp kvalitet.
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TELEFONI
UDEN
KNAS PÅ
LINJEN

WAOO
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BEHOLD NUMMER OG TELEFON

Med fastnettelefoni over fibernettet er det slut med forsinkelser på
samtaler og “knas på linjen”. I kan beholde jeres telefon og nuværende
nummer og kan frit vælge mellem et abonnement inkl. fri national
samtale til fastnet og mobil, eller et abonnement hvor I betaler for
forbrug men har et billigt fast abonnement.

MOBILTELEFONI UDEN BEKYMRINGER

Vælg mellem 10 mobilpakker - også abonnementer der har inkluderet
data i EU. Alle sikrer super 4G dækning og hurtigt internet på jeres
mobiltelefoner. Fælles for alle pakker er:
• 0,- i opkaldsafgift
• Ring gratis fra Waoo Mobil til Waoo Mobil
• Ingen binding, så I nemt kan skifte til en anden pakke,
hvis behovet ændrer sig
• Mulighed for fælles login til hele familien
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Bestil online

Bestil din fiberforbindelse nemt og hurtigt ved at taste din adresse på waoo.dk

Bestil pr. telefon

Ønsker du at bestille, eller har du spørgsmål, kan du altid få hjælp hos vores Kundecenter
på telefon 70 13 19 00, uanset hvad det drejer sig om.

BESTIL WAOO HOS ENERGI FYN

OG FÅ INTERNET, TV OG TELEFONI VIA FIBERNETTET

Energi Fyn er et af Danmarks største energi- og fiberselskaber. 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-produkter inden for internet, TV og telefoni – naturligvis til de mest konkurrencedygtige priser.
Waoos produkter på internet, TV og telefoni leveres af Energi Fyn, som også står for rådgivning,
installation, support og kundeservice.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg os på Facebook

Få tips og tricks direkte i din indbakke.
Tilmeld dig på energifyn.dk/nyhedsbrev

Hold dig opdateret og følg med på sidelinjen på facebook.com/energifyn

Sanderumvej 16 | 5250 Odense SV | Tlf. 63 17 19 00 | www.energifyn.dk

Vi tager forbehold for evt. trykfejl samt ændringer i pris og produkt. Alle priser er inkl. moms og oplyst i Danske kroner. K1_2021. Gælder til og med d. 31.12.2021.

SÅ NEMT BESTILLER DU

