
Glæd dig!
Nu kan du få lynhurtigt internet og masser af TV-kanaler 
og fastnet-telefoni fra EnergiMidt

Frit valg for alle pengene

Hastighedsgaranti

Fri op- og nedgradering

Masser af analoge TV-kanaler

Tilslutning 0,- Spar 750,-
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Fremtidens fiberbredbånd giver dig lyn-
hurtigt internet og knivskarpe TV kanaler
Som medlem af en boligforening kan du få adgang til
lynhurtigt fiberbredbånd, knivskarpe TV kanaler og
forbrugsafregnet fastnettelefoni.

Med en kollektiv aftale om fiberbredbånd  
får du en masse fordele f.eks.:

  Du får en fremtidssikret løsning – med de bedste 
digitale oplevelser nu og fremover.

  Du vælger selv dine produkter, hvad enten du vil 
have TV, internet eller telefoni som en samlet eller 
enkeltstående løsning.

  Hastigheden på fiberbredbånd er garanteret, så 
du ved, du får, hvad du betaler for.

  Attraktive TV pakker, så du kan se alle de  
TV kanaler du har i dag og flere til.

  Du bestemmer selv, om du vil have en TV boks, 
så du kan starte programmer forfra, se Waoo! Bio 
eller TV on demand.

  Det koster ikke noget at op- eller nedgradere din 
løsning.

Det er nemt at få fiberbredbånd
Vi sørger nemlig for, at fiberkablet bliver bragt helt 
hen til din bolig. Her installerer vi en lille fiberboks, og 
det eneste, du skal gøre, er at slutte dine apparater til 
fiberboksen. Resten klarer vi – kvit og frit. 

Tilslutning til 0,- (Spar 750,-)
Med en kollektiv aftale sparer du tilslutningsafgiften.  
Normalt koster det 750,- at blive tilsluttet fibernettet. 
Penge du sparer ved at sige ja tak til en kollektiv aftale.

Velkommen til

 fremtiden



Masser af TV kanaler i knivskarp

kvalitet
TV uden TV boks hos Waoo!
Med Waoo! kan du se knivskarpt, stabilt og digitalt TV
uden brug af TV boks. Waoo! tilbyder også de vig  -
-tigste TV kanaler analogt, så du ikke skal investere i 
ekstraudstyr, men kan se TV på både dit gamle og nye
fjernsyn.  

Glæd dig til masser af TV kanaler
Waoo! har tre forskellige TV Pakker til forenin ger, som 
du kan vælge imellem. Alt efter hvilket behov du har, 
kan du vælge mellem Grundpakken, Mellempakken 
eller Fuldpakken. Alle tre TV Pakker har TV3.

Radiokanaler
27 kanaler som minimum. Se alle radiokanaler på 
energimidt.dk/radio.

Alt efter behov kan I vælge mellem tre forskellige Waoo! TV-pakker, som alle har de populære Viasat-kanaler:  
Grundpakke, Mellempakke eller Fuldpakke.

GrundpakkeMellempakkeFuldpakke

Alle kanaler leveres som DVB-C – herudover leveres et stort antal som analog.  Langt de fleste kanaler leveres som HD, selvom det ikke fremgår af logoet.  HD-kanalerne leveres generelt også i almindeligt 
digitalt format (SD) med samme indhold. Kanalerne Viasat Nature og Playboy TV deler sendeflade på samme kanal. DR 1, DR 2 og DR 3 leveres også med synstolkning.



Internet
med hastighedsgaranti

Få den hastighed du betaler for med Waoo!
Hos EnergiMidt garanterer vi dig internet med hastig-
hedsgaranti. Det gør vi i kraft af vores internetløsning 
- Waoo! Mange betaler i dag for en internethastighed, 
som de reelt ikke får. Med fiberbredbånd fra Energi-
Midt får du ‒ som minimum ‒ altid den hastighed, du 
betaler for. Det garanterer vi! 

Med Waoo! fiberbredbånd fra EnergiMidt, får du en 
fremtidssikret forbindelse, hvor du vil opleve stabilt 
og hurtigt internet, også selvom hele familien er på 
nettet eller ser TV samtidigt.

Husk! Der er intet loft. Du kan hente og sende data dag og 
nat – hele tiden – uden du skal betale ekstra for noget.

Vælg mellem følgende hastigheder:

20/20 50/50
75/75 100/100
250/250 500/500
Mbit/s

Bestem selv din TV-oplevelse
Uanset, hvilke pakker du vælger, kan du få Personligt 
TV, hvis du vælger din TV løsning via en TV boks.

Med Personligt TV kan du: 
  Start Forfra – hvis du er gået glip af begyndelsen 

af en udsendelse.
  Se eller gense tidligere udsendelser med DR NU 

i TV on demand arkivet.
  Se et udvalg af dine TV kanaler på waoo.tv på din 

Ipad eller computer derhjemme.
  Få adgang til mere end 3.300 film i Waoo! Bio 

 – lige når du har lyst!
  Mangler du noget? Vælg selv blandt de mange 

filmkanaler, nyhedskanaler, dokumentarkanaler, 
børnekanaler eller kanaler på andre sprog. Se alle 
dine muligheder på waoo.dk.

  Vælg TV boks med harddisk og få mulighed for at 
sætte et program på pause.

  Vælg TV boks med harddisk og optag din yndlings-
serie – hvis du ikke er hjemme til sædvanlig tid.

Telefoni
Vil du også have billig telefoni? Så kan du også bestille
forbrugsafregnet- eller Fri Fastnet Telefoni via 
fibernettet. Det er billigt og nemt. Du bruger bare din 
nuværende telefon og kan vælge at beholde dit eksi-
sterende nummer. 
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