
Waoo! Forening fra Fibia
Foreningsnavn: Store Møllevej 5-9

Fiberbredbånd og kabel-tv til foreninger



Fibia leverer forbindelsen – Waoo! leverer indholdet
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Hvem er Fibia?

Fibia er en sammenlægning af NRGi og SEAS-NVE’s
fiberaktiviteter, og det er Danmarks største fiberselskab. 
Vi har over 70.000 kunder.

Fibia leverer en lynhurtig og stabil fibernetforbindelse. 

Hvem er Waoo!?

Waoo! leverer internet, telefoni og et enormt udbud af 
tv, serier og film. 

Bag Waoo! står 11 af landets største energiselskaber. 
Fibia er den største partner i samarbejdet.



6 gode grunde til at vælge Fibia!
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Fiberinstallationen

Opsætning af fiberboks.
1 gigabit Kapacitet.

Med indbygget WIFI (trådløs router).

Der opsættes et Radio/ 
Tv udtag til kabel TV. 



Danmarks bedste internetudbyder
- for 3. år i træk!

Kunderne mener, at Waoo! 
er bedst på vigtige 
parametre som:



Fiberbredbånd (internet) – Kollektive priser 2015

Foreningen får Wi-Fi 
uden beregning

- direkte via fiberboksen

Du kan tilslutte:
Computere

Smartphones
Tablets

Spillekonsoller

Hastigheder i Mbit/s Pris pr. md.

20/20 Mbit/s 99,-

50/50 Mbit/s 219,-

75/75 Mbit/s 289,-

100/100 Mbit/s 349,-

250/250 Mbit/s 449,-

500/500 Mbit/s 999,-



Diverse information 

• Komplet fiberinstallation pr husstand der tilmelder sig: kr. 0,-

• Minimum 50% af husstandene skal tilslutte sig et produkt (min 20/20 mbit) 
inden vil etablerer fibernet.

• Bindingsperiode for beboerne: 6 mdr.

• Bindingsperiode for udlejer: + 6 mdr.

• Opkoblingsdato: evt. 1/10-2015. Aftales med ejer.

• Installationen er forberedt til Tv (kabel Tv uden brug af Tv boks).

• Installationen er inkl WIFI.
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Fastnettelefoni og mobiltelefoni

Fastnettelefoni

• Via en lynhurtig fibernetforbindelse.

• Ingen knas på linjen.

• Behold din telefon og nuværende nummer.

• Vælg mellem Telefoni Fri Fastnet eller Telefoni 
Forbrug.

• Se telefonitakster på waoo.dk

Telefoni Fri Fastnet 

• Abonnement til kr. 69,- pr. måned
• Dækker indenlandske kald på fastnet.

Mobiltelefoni uden bekymringer

• Super 4G dækning og høj båndbredde.

• Ring gratis til andre Waoo! Mobilkunder.

• Gratis oprettelse og der er ingen binding.

• 6 attraktive mobilpakker at vælge imellem.



• Service og vedligeholdelse – Fibia vedligeholder fibernettet, det er inkluderet i prisen.

• Garanti på netværksudstyr – opgradering af netværksudstyr hvis det bliver nødvendigt i fremtiden.

• Der er frit valg for alle – alle beboere kan frit vælge om de ønsker internet, tv eller telefoni.

• Ingen forbrugs- eller fairusegrænse som giver frihed til streamning og sikkerhed for økonomi.

• Betaling til KODA og Copydan er inkluderet i prisen.
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Vælg Fibia og få mange fordele:



Åbningstider i kundeservice

Hverdage 08 – 17
Weekend og helligdage  Lukket

Kundeservice og support – klar til at hjælpe

Åbningstider i teknisk support

Hverdage 08 – 21
Weekend og helligdage  10 – 16


