
Specielt til dig 
Kampagnetilbud!

Bestil fibernet på fibia.dk/østfalster

Waoo Fiber Basic

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

• 200/200 Mbit/s 
internetforbindelse

• Waoo Standard WiFi1

• Sikkerhedspakke til
PC/Mac/Android med
antivirus og firewall

Waoo Fiber Extra

Til dig, der ofte streamer, 
gamer eller er på internettet 
samtidigt med flere andre.

• 500/500 Mbit/s 
internetforbindelse

• Waoo Smart WiFi2

• Sikkerhedspakke til
PC/Mac/Android med
antivirus og firewall

• 25 GB online harddisk
• Waoo Udvidet Installation

Waoo Fiber Full

Til dig, der bare vil have 
det bedste.

• 1000/1000 Mbit/s 
internetforbindelse3

• Waoo Smart WiFi2

• Sikkerhedspakke til
PC/Mac/Android med
antivirus og firewall

• 100 GB online harddisk
• Waoo Udvidet Installation
• Altid nyeste Waoo udstyr

0,-
Første mdr. 

Herefter 319,- pr. md. 

0,-
Første mdr. 

Herefter 389,- pr. md. 

0,-
Første mdr. 

Herefter 489,- pr. md. 

Fiber 70/70

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

• 70/70 Mbit/s 
internetforbindelse

• Waoo Standard WiFi1

• Sikkerhedspakke til
PC/Mac/Android med
antivirus og firewall

• Waoo Udvidet Installation

259,-

1 Standard WiFi er almindeligt wi-fi integreret i fiberboksen. Vær opmærksom på at husets størrelse, udformning og byggematerialer samt signalstøj fra andre apparater kan have 
indflydelse på wi-fi-dækningen og den hastighed,  som du opnår trådløst. Det kan derfor være nødvendigt at leje Smart WiFi.
2 Smart WiFi er udvidet wi-fi, som med 2 eller 3 enheder kan forbedre rækkevidden af det trådløse netværk i dit hjem. Waoo Smart WiFi består af 2 enheder. Flere enheder kan lejes.
3 1000/1000 Mbit/s har en hastighedsgaranti på 900/900 Mbit/s. Hastighedsgaranti forudsætter at testen gennemføres på en kablet forbindelse og gælder ikke på wi-fi.

*Amazon Prime Video inkl. for 0 kr. de første 6 mdr. Abonnementerne, som er gældende fra aktiveringsdato på dit fibernet, fortsætter efter 6 mdr. til 45 kr. pr. md. for Amazon Prime
Video, uanset om tjenesterne er taget i brug. 

Gælder for alle Waoo fiberpakker
Forudsætter adgang til Fibias fibernet. Min. prisen består af 6 mdr. abonnement. Fiber 70/70 Mbit/s fiberbredbånd (6x259,-). Fiber Basic: Min. pris 1.595,- (1x0 + 5x319,-). Fiber Extra: Min. pris 2.044,- 
(1x0,- + 5x389,- + Smart WiFi bokshåndtering 99,- (engangsbeløb)). Fiber Full: Min. pris 2.544,- (1x0 + 5x489,- + Smart WiFi bokshåndtering 99,- (engangsbeløb)). Hertil kan komme tilslutning til 
fibernettet (engangsbeløb). Se aktuel tilslutningspris på fibia.dk. Prisen kan variere afhængigt af hvor du bor. Alle kampagnepriser gælder ved bestilling senest dato angivet for dit område. 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. Fakturering 
for abonnement og tilslutning sker først, når fibernettet er færdiginstalleret. Fibia forbeholder sig ret til at annullere etablering af fibernet til en abonnent, såfremt det påfører Fibia større omkostninger end 
normalt. Leveres ikke overalt. Der tages forbehold for trykfejl samt ændring i pris og produkt. Bindingsperioden er 6 måneder. Produkterne forudsætter adgang til Fibias fibernet. På fibia.dk finder du 
fakta om alle vores bredbåndsprodukter. Mindsteprisen forudsætter en betalingsaftale med betalingskort eller MobilePay. Andre betalingsformer pålægges gebyr afhængig af betalingsform.
Se fibia.dk/gebyrer. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i priser og indhold.

Inkluderet i
6 mdr.*

Få internet den 
første måned til 

0,-
Gælder Fiber Basic,

 Fiber Extra og  
Fiber Full



Tv-pakker
der kan glæde hele familien

Waoo Flex er et grundabonnement. Indeholder ingen kanaler. 
Streaming tv: Min. pris i 6 mdr. for Go Flex 654,- (6 x 109,-).
Tv-boks: Min. pris i 6 mdr for Flex 873,- (6 x 129,- og bokshåndtering 
99,- (engangsbeløb)).

Streaming tv: Min. pris i 6 mdr. for  Go Lille 1.794,- (6 x 299,-).
Kabel-tv: Min. pris i 6 mdr. for Lille tv-pakke 1.914,- (6 x 319,-).
Tv-boks: Min. pris i 6 mdr. for Lille tv-pakke 2.013,- (6 x 319,- og 
bokshåndtering 99,- (engangsbeløb)).

Streaming tv: Min. pris i 6 mdr. for Go Stor 3.495,- (1x0 + 5 x 699,-).
Kabel-tv: Min. pris i 6 mdr. for Stor tv-pakke u. boks 3.595,- (1x0 + 5 
x 719,-). Tv-boks: Min. pris i 6 mdr. for Stor tv-pakke 3.694,- (1x0 + 5 x 
719,- og bokshåndtering 99,- (engangsbeløb)).

Streaming tv: Min. pris i 6 mdr. for Go Favorit 3.174,- (6 x 529,-). 
Kabel-tv: Min. pris i 6 mdr. for Favorit tv-pakke 3.294,- (6 x 549,-).
Tv-boks: Min. pris i 6 mdr. for Favorit tv-pakke 3.393,- (6 x 549,- og 
bokshåndtering 99,- (engangsbeløb)).
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Waoo Flex
Tv Go (streaming tv)    pr. md. 109,-
Tv med boks pr. md. 129,- 

Vælg selv dine kanaler - mere end 100 kanaler 
at vælge mellem fra 0,- og opefter. Se kanalerne 
på fibia.dk

Waoo Stor
Tv Go (streaming tv) pr. md.  699,-
Tv u. boks (kabel-tv) pr. md.  719,- 
Tv med boks pr. md.  719,-

pixel.tv

D A N S K  M U S I K C L A S S I C

Total
Værdi pr. md. 

449,-In
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iv

0,-
den første 

måned

Få Amazon Prime Video i 6 mdr.*  

Waoo Favorit
Tv Go (streaming tv) pr. md.  529,-
Tv u. boks (kabel-tv) pr. md.  549,-
Tv med boks pr. md.  549,-

D A N S K  M U S I K C L A S S I C

Waoo Lille
Tv Go (streaming tv) pr. md.  299,-
Tv u. boks (kabel-tv) pr. md.  319,-
Tv med boks pr. md.  319,-

D A N S K  M U S I K C L A S S I C

Total
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iv Værdi pr. md. 

199,-
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Gælder alle Waoo TV-pakker
Tilbuddet kræver bestilling senest d. 28.02.2022 og gælder kun nye kunder. Tilbuddet forudsætter, at der her er adgang til Fibias fibernet. Amazon Prime Video inkl. for 0 kr. de første 6 mdr. Abonnementerne, som er gældende fra aktiveringsdato på dit fibernet, fortsætter efter 6 mdr. 
til 45 kr. pr. md. for Amazon Prime Video, uanset om tjenesterne er taget i brug. Der er 6 mdr. binding på Waoo Stor TV-pakke og 30 dages opsigelsesperiode på hvert abonnement. Der er 14 dages fortrydelsesret eft er modtaget ordrebekræftelse. Angivne minimumspriser 
forudsætter en betalingsaftale med betalingskort eller Mobilepay. Andre betalingsformer pålægges gebyr afhængig af betalingsform. Se fibia.dk/gebyrer.
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