
Grib chancen for at få 
lynhurtigt internet og kabel-TV!

Læs om fordelene ved et samarbejde mellem 
EnergiMidt og din forening

Læs mere om Waoo! Forening

La Liga/6’eren

Game of Thrones/TV3

Nyheder/TV2 News

Railroad Alaska/Discovery Channel

LÆS MERE  

OM VORES  

FORDELAGTIGE  

FORENINGS- 

PRISER
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Et samarbejde med EnergiMidt
giver dig og din forening flere fordele

Enhver forening arbejder for at sikre sine medlemmer 
de bedste forhold. Ved at samarbejde med EnergiMidt 
opnår du og resten af din forening flere fordele.  
Samarbejdet med dit lokale energiselskab betyder 
nemlig, at hver husstand får adgang til lynhurtigt  
internet og kabel-TV-kanaler på særligt fordelagtige 
foreningsvilkår. Hver husstand får bl.a. mulighed for:

  Fiberbredbånd og kabel-TV-pakker til særlige  
foreningspriser

  Kabel-TV uden boks via det eksisterende 
antenneanlæg

  Abonnementsændringer uden gebyr

INTERNET 
  Garanteret høj up- og  

downloadhastighed

  Adgang til waoo.tv – online 
film og Web TV via PC, Mac og 
tablet

  Mulighed for tilvalg af trådløs 
router og sikkerhedspakke

TV 
  Masser af analoge og digitale 

TV-kanaler inkl. TV3, TV3+, 
TV3 Puls m.m. uden brug af 
boks

  TV i topkvalitet – inkl.  
HD-kanaler

  Mulighed for TV i flere rum  
– både digitalt og analogt

  Tilvalg af enkelte kanaler 
og adgang til StartForfra, 
Waoo!Bio, m.m. via I.P. TV.

TELEFONI 
   Enkel fastnet-telefoni med 

brug af eksisterende apparater

  Behold dit eksisterende 
 telefonnummer

   Enkel og stabil telefoni via 
fibernettet – uden tekniske 
forsinkelser

  Forbrugsafregnet eller Fri 
Fastnet Telefoni

Et samarbejde med EnergiMidt giver din forening flere fordele:

La liga
6’eren

Running Wild
Discovery Channel

KABEL-TV +  

INTERNET   

TIL FORDELAGTIGE  

FORENINGS- 

PRISER
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Vælg mellem
50/50, 60/60 eller 500/500 Mbit/s

Hastighed med garanti
Når du bestiller fiberbredbånd hos EnergiMidt, får du ikke bare en fremtidssikret forbin-
delse. Hastigheden er også garanteret. Dermed får du som minimum altid den hastighed, 
du betaler for.

Så mange kabel-TV-kanaler 
– til så superskarpe 
foreningspriser!

Glæd dig til skarpt og stabilt TV i alle 
rum – uden brug af TV-boks
Med en foreningsløsning fra EnergiMidt får du 
mulighed for at se et bredt udvalg af spændende 
TV kanaler. Vel at mærke helt uden brug af boks. 
Her kan du se de kanaler, vi tilbyder:

Du får desuden minimum 27 radiokanaler at vælge 
i mellem. Se alle de radio- og TV-kanaler, vi tilby-
der, på energimidt.dk.

Person of Interest
Kanal 5

Frihuset
TV 2 Fri / foto:Carsten Andersen

National Geographic Channel

Fuldpakke

M
ellem

pakke

Grundpakke

 

Alle kanaler leveres som DVB-C. Herudover leveres et stort antal som 
analog. Se markering med *.
HD kanalerne leveres generelt også i alm. digitalt format (SD) med 
samme indhold – på nær DR3 og National Geographic Channel HD. Enkelte 
kanaler leveres også som HD, selvom det ikke fremgår af logoet: DR1, 
DR3, TV 2 Regionerne og CANAL 8 Sport. Kanalerne CRIME, NATURE og 
PLAYBOY TV leveres på samme frekvens.

Crazy Stupid Love
Kanal 4
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WWW.ENERGIMIDT.DK

EnergiMidt A/S | Tietgensvej 2-4 | 8600 Silkeborg  
Tlf. 7015 0060 | www.energimidt.dk | fibernet@energimidt.dk

Lynhurtigt fiberbredbånd  
og masser af kabel-TV til din forening

EnergiMidt leverer Waoo! til din forening
Det er dit lokale energiselskab, EnergiMidt, der sam-
men med 11 andre energiselskaber står bag Waoo! 
Waoo! sikrer dig de bedste oplevelser og løsninger 
inden for digital underholdning og kommunikation. 
Takket være vores samarbejde og størrelse kan vi 
tilbyde fremtidssikrede løsninger til knivskarpe priser. 
Også til din forening!

Danmarks vel nok bedste bredbånd
I en undersøgelse foretaget af Loyalty Group siger 
Waoo!’s kunder for andet år i træk, at de er allermest 
tilfredse med deres internetudbyder sammenlignet 
med kunder fra andre internetudbydere.

Waoo! ligger bl.a. øverst på vigtige parametre som:
  Værdi for pengene
  Stabilitet
  Hastighed
  Loyalitet
  Image

Læs mere om kundetilfredshedsundersøgelsen på 
 loyaltygroup.dk under nyheder.

NEWS
TV 2 News

Champions League
Viaplay
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