
Få Waoo 
til jeres forening
Fiberbredbånd, Kabel-tv og Telefoni
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Hvorfor vælge Fibia 
og fibernet?
Her har du 9 gode grunde

Fibia er 
eksperter

Fremtidssikring 
af din bolig01 02

Når din forening indgår en aftale 
med Fibia, får I Waoo-produkter til 
en lavere pris. Fordi I er flere om at 
købe produktet, laver vi en unik løs-
ning til jeres forening, så I får glæde 
af fordelene ved Waoo til en ekstra 
god pris.

Fordelagtige 
priser03

Din forening får tilknyttet en per-
sonlig rådgiver fra Fibia. Rådgive-
ren guider jer gennem forløbet og 
skræddersyr fibernetløsningen til 
jeres behov.

En fiberforbindelse er med til at 
fremtidssikre din bolig. Behovet for 
båndbredde stiger konstant, og med 
fibernettet er du sikret en forbin-
delse, der kan følge med behovet – 
uanset hvor stort det bliver.

Nem 
opgradering

Service er 
inkluderet07 08

Du kan nemt opgradere eller ændre 
dine produkter – og du slipper for 
ubehagelige gebyrer, når du ønsker 
at ændre noget. Abonnerer du på 
en tv-pakke fra Waoo, kan du tilmed 
tilkøbe nye kanaler via tv-boksen og 
se dem med det samme.

Service og vedligehold af fiberfor-
bindelsen og det nødvendige udstyr 
er en del af den aftale, din forening 
indgår med Fibia. 

Der er ingen skjulte udgifter for-
bundet med etablering eller drift af 
fiberforbindelsen.

Behold de gamle 
fjernsyn09

Waoo og Fibia sender de vigtigste 
tv-kanaler både digitalt og analogt. 
Så hvis du har et fjernsyn, der ikke er 
klar til at vise digitale kanaler, kan du 
stadig se tv. Derfor slipper du for at 
investere i ekstraudstyr eller i et nyt 
fjernsyn for at få glæde af tv via din 
fiberforbindelse.

Kabel-tv til de  
største foreninger06

Fibia leverer kabel-tv via fibernet til 
nogle af landets største boligselska-
ber. Vi har aftaler med for eksempel:

• Dansk Almennyttigt  
Boligselskab (DAB)

• Arbejdernes  
Andelsboligforening (AAB)

• Boligselskabet VIBO
• Boligselskabet AKB
• Lejerbo
• Domea
• KAB. 

Din forbindelse
og kun din05

Med fiberbredbånd får du din helt 
egen fiberforbindelse direkte ind i 
boligen. Dermed slipper du for at 
dele båndbredden med andre. 

Andre teknologier, som gammel-
dags kobberledninger og mobilt 
bredbånd, bliver ofte påvirket af 
afstanden til centralen samt 
skove, høje bygninger og antallet 
af øvrige brugere i området. Det 
gør en fiberforbindelse ikke.

Tilpasset  
dine behov04

En af fordelene er, at alle beboere 
ikke behøver vælge det samme 
produkt. Du kan frit vælge mellem 
en samlet pakke eller blot vælge 
de produkter, du ønsker inden for 
tv og fiberbredbånd. Du kan for 
eksempel vælge både fiberbred-
bånd og tv, selv om din nabo kun 
ønsker fiberbredbånd.
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Waoo Fiber
Vælg mellem fire fiberpakker

Waoo Fiber Light

Tilkøb

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

• 10/10 Mbit/s 
 internetforbindelse
• Waoo Standard WiFi
• Sikkerhedspakke   

• Waoo Smart WiFi
• 100 GB online harddisk
• 1.000 GB online harddisk

Waoo Fiber Basic

Tilkøb

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

• 100/100 Mbit/s 
 internetforbindelse
• Waoo Standard WiFi
• Sikkerhedspakke
  

• Waoo Smart WiFi
• 100 GB online harddisk
• 1.000 GB online harddisk

Waoo Fiber Extra

Tilkøb

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

• 300/300 Mbit/s 
 internetforbindelse 
• Waoo Smart WiFi
• Sikkerhedspakke
• 25 GB online harddisk

• Opgradering til 
 100 GB online harddisk
• Opgradering til 
 1.000 GB online harddisk

Waoo Fiber Full

Tilkøb

Til dig, der bare vil have 
det bedste.

• 500/500 Mbit/s 
 internetforbindelse
• Waoo Smart WiFi
• Sikkerhedspakke
• 100 GB online harddisk
• Altid Nyeste Waoo-Udstyr

• Opgradering til 
 1.000 GB online harddisk

Waoo Hastighedsgaranti
Hos Fibia får du hastighedsgaranti på din 
forbindelse. Det betyder, at du som minimum 
altid får den hastighed på dit fiberbredbånd, 
som du har bestilt, også selvom mange bruger 
forbindelsen til flere enheder samtidig. 
Der gives ikke hastighedsgaranti på wi-fi.

Sikkerhedspakke
Alle vores fiberpakker indeholder en sikkerheds- 
pakke, der beskytter både Windows PC, Mac og 
Android tablets og smartphones. Her får du og 
resten af familien bl.a. antivirus, firewall, sikker 
færden på netbank og ved onlinehandel samt 
forældrekontrol. Kan bruges på et ubegrænset 
antal enheder i din husstand.

Danmarks bedste internet
Fibia leverer internet fra Waoo. Det er igen i 2016 
kåret som Danmarks bedste internet af de 
danske internetkunder. Det er femte år i træk.

Unikke fordele med Waoo Fiber
Online harddisk
Med Waoo Fiber kan du få en online harddisk 
med ekstra plads til dine billeder, videoer eller 
andre filer, som du vil gemme og have sikkerhed 
for ikke forsvinder. Få adgang til dine filer på PC 
eller Mac, iOS og Android telefoner og tablets 
samt Windows Mobile 8. 

Altid Nyeste Waoo udstyr
Som Waoo Fiber Full kunde har du altid 
adgang til vores nyeste udstyr. På den måde 
sikrer vi, at du får det bedste ud af din Waoo 
Fiber. Når vi lancerer nyt udstyr som f.eks. nyt 
wi-fi eller ny tv-boks, får du adgang til dette, så 
du kan holde dit hjem teknologisk opdateret.
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Telefoni
- der er værd at tale om

Du kan tilvælge telefoni til Waoo fiberpakkerne. 
Fastnettelefoni med Waoo foregår via fibernettet, 
så det er slut med forsinkelser og samtaler med 
“knas” på linjen.

Du kan beholde din telefon og dit nuværende 
nummer. Du kan vælge mellem et abonnement 
inkl. fri tale i Danmark, eller et abonnement, hvor 
du betaler for forbrug, men har et billigt fast 
abonnement.

Waoo Smart WiFi

Waoo Smart WiFi består af et sæt med 2 enheder, der 
som udgangspunkt dækker et hjem på ca. 140 m2. 
Har du brug for at dække et større hjem, kan du 
bestille ekstra enheder. Eksemplet er vist med 
3 wi-fi-enheder.

Fiberboks

LAN-port
TV-BOKS

111 mm

10
0 

m
m

33 mm

Wi-fi som det burde være
Waoo Smart WiFi er vores nye intelligente wi-fi-løsning, 
der sætter fuld fart på dit hjem. Ud over at du naturligvis 
kan benytte din computer, mobil og tablet trådløst, sikrer 
wi-fi-sættet, at du altid får det mest optimale wi-fi-signal – 
uanset, hvor du opholder dig i dit hjem. 

Med Waoo Smart WiFi kan vi tilbyde en nyudviklet 
teknisk løsning, det såkaldte MESH-system, som giver 
wi-fi i hele hjemmet. Så slipper du for at trække kabler 
rundt i hele boligen, og du kan dermed streame dit 
tv-signal trådløst.

Ønsker du endnu bedre dækning i hjemmet, og dermed 
den bedste udnyttelse af din Waoo Fiber, kan du leje 
ekstra enheder for 20 kr. pr. md. Waoo Smart WiFi består 
af 2 enheder. Op til to ekstra enheder kan bestilles.

Waoo Smart WiFi er blevet kåret som bedste wi-fi-løsning 
til hjemmet ved den prestigefyldte Wi-Fi Now Awards i 
London. 
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RADIO TV
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Vælg mellem tre kabel tv-pakker
Du kan vælge mellem tre Waoo kabel-tv pakker. 
Se kanalerne bagest i brochuren eller på fibia.dk 

Grundpakke
Mellempakke
Fuldpakke

Få fuldt udbytte  
af dit nuværende tv

 – både analogt og digitalt

Tag din 

tv-pakke med 

dig, når du 

tager 

hjemmefra

Hvad er forskellen på signalerne?

Analog: Hvis dit tv er af ældre dato, får du et  
analogt signal af høj kvalitet. Waoo er den 
udbyder, som tilbyder flest analoge tv-kanaler.

SD (MPEG-2): Har du et ældre fladskærms-tv, der 
modtager MPEG-2 signaler, skal du have en Waoo 
tv-boks tilknyttet for at kunne se HD-kanalerne.

HD (MPEG-4): Alle nyere fladskærms-tv modtager 
MPEG-4 signaler i knivskarpt HD-format, og du 
får den bedste billedkvalitet. Med en tv-pakke fra 
Waoo, får du adgang til et stort udvalg af 
HD-kanaler uden brug af tv-boks.

Se tv uden tv-boks
Du kan se kanalerne digitalt uden brug af en tv-boks.  
Du kan derfor modtage tv direkte fra antennestikket med 
en Waoo tv-pakke. Det betyder, at du kan se tv i alle rum – 
helt uden det koster dig ekstra. 

Fibia tilbyder de vigtigste tv-kanaler analogt. Du kan sagtens 
se tv på både gamle og nye fjernsyn uden at investere i 
nyt udstyr. Fibernettets store kapacitet betyder, at Waoo’s 
tv-signal leveres direkte fra programproducenterne. 
Tv-signalet komprimeres ikke, hvilket giver en billedkvalitet 
helt i top.
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4K tv-boks 
Vores tv-boks understøtter 4K/UHD indhold, så du kan få det optimale ud af et 4K-tv. Så kan du se 
serier og film i uhørt, skarp kvalitet.

Netflix på din tv-boks
Med en tv-boks fra Waoo får du direkte adgang til Netflix med ét enkelt klik på din fjernbetjening. 
Hvis du samtidig har et Netflix-abonnement, kan du streame massevis af serier og film. 

Kanalbutikken
Som noget helt unikt kan du med en tv-boks bestille én eller flere yndlingskanaler eller tv-pakker i 
Kanalbutikken, direkte med din fjernbetjening – og se dem med det samme.

Waoo tv-arkiv
Find og se programmer, der er blevet vist inden for de seneste 48 timer på et bredt udvalg af 
kanaler. Så får du altid det hele med.

Tv on demand (arkiv)
Se eller gense et program med tv on demand direkte på din tv-boks. Alt efter din tv-pakke, 
kan du blandt andet se tv on demand fra arkivet DR TV.

Waoo Bio – din hjemmebiograf
Med en tv-pakke giver Waoo Bio dig direkte adgang til at leje mere end 10.000 film via tv-boksen. 
Vælg mellem premierefilm og klassikere. Filmene afleverer sig selv efter 48 timer.

Start forfra
Med en tv-boks fra Waoo kan du starte forfra på en lang række programmer, hvis du kommer for 
sent hjem til yndlingsprogrammet.

Pause
Gå ikke glip af noget. Bliver du forstyrret midt i din yndlingsserie, kan du bare pause og starte igen, 
når du er klar.

Waoo Web TV - online film og tv
Tag din tv-pakke med dig, når du forlader dit hjem. Med Waoo Web TV kan du få adgang til en stor 
del af dine tv-kanaler på både din computer, iPad og Android enheder.

Web TV

Tilvælg tv-boksen
– den kan det hele



Har du spørgsmål til dit abonnement, din regning, 
din bestilling eller lignende?

Kundecenter
Telefon 70 29 24 31

Mandag 
kl. 8.00 - 17.00
Tirsdag - fredag
kl. 9.00 - 16.00

Har du problemer med dit udstyr, brug for hjælp til 
opsætning eller lignende spørgsmål?

Teknisk support
Telefon 70 29 24 44

Hverdage 
kl. 8.00 - 21.00
Weekend og helligdage
kl. 10.00 - 16.00



Fibia, 
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
Bjerrevej 139, 8700 Horsens
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Hvem er Fibia?
Fibia er Danmarks største fibernetselskab. Vi leverer markedets bedste internet* til 
vores kunder i Østjylland på Sjælland og øerne. Vores vision er at binde hele Danmark 
sammen med fibernet – fremtidens teknologi til tv, telefoni og lynhurtigt internet. 
Fibia er ejet af energiselskaberne NRGi og SEAS-NVE. Vi er 270 ansatte, som arbejder 
for at gøre det nemt, enkelt og ligetil at blive og være kunde hos Fibia.

*Kilde: Loyalty Group. Bedst i test 2012-2016.


