Produkt

Pris

Aktuel dækning

Leveringstid

Anvendelsesmuligheder

Medfølgende
tjenester

Waoo Fiber Light - 10/10 Mbit/s
Leveres med en sikkerhedspakke, der beskytter computere, tablets og smartphones
mod virus, spam mm.

Waoo Fiber Light
• Abonnementspris 199,- pr. md.
• Min. pris i 6 mdr. 1.194,-

Waoo dækker
ca. 27 % af alle
danske husstande.

Leveringstiden kan
variere fra område til
område. Kontakt dit
lokale energiselskab
for nærmere leveringstid.

Med Waoo Fiberbredbånd kan du:
• s treame film og
Web TV
• s pille online spil
•u
 p- og downloade
musik
•u
 p- og downloade
backupfiler
•d
 ele billeder og
videoer online
• s ende e-mails
• s urfe på nettet

Som Waoo-kunde får
du adgang til:
• waoo.tv - lej film i
Waoo Bio
• Telefoni Forbrug
til 19,- pr. måned
og betaler for dit
forbrug

Derudover kan der tilkøbes en række ydelser. Herunder Waoo Smart WiFi (leje), online
harddisk (100 eller 1000 GB) og udvidet
installation.
Waoo Fiber leveres med hastighedsgaranti.
Dvs. at du er garanteret den hastighed, som
du køber både i up- og download. Din hastighed påvirkes ikke, selvom der i området er
mange mennesker på nettet. Hvis du har TV
fra Waoo påvirker det ikke din hastighed.
Test din hastighed

Waoo Fiber Light + Tlf.
• Abonnementspris 208,- pr. md.
• Håndteringsgebyr
• Min. pris i 6 mdr. 1.347,Alle priser er inkl. moms og i
danske kroner.

Kontaktinformation
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Waoo Fiber Basic - 100/100 Mbit/s
Leveres med en sikkerhedspakke, der beskytter computere, tablets og smartphones
mod virus, spam mm.

Waoo Fiber Basic
• Abonnementspris 299,- pr. md.
• Min. pris i 6 mdr. 1.794,-

Waoo dækker
ca. 27 % af alle
danske husstande.

Leveringstiden kan
variere fra område til
område. Kontakt dit
lokale energiselskab
for nærmere leveringstid.

Med Waoo Fiberbredbånd kan du:
• streame film og
Web TV
• spille online spil
• up- og downloade
musik
• up- og downloade
backupfiler
• dele billeder og
videoer online
• sende e-mails
• surfe på nettet

Som Waoo-kunde får
du adgang til:
•w
 aoo.tv - lej film i
Waoo Bio
•T
 elefoni Forbrug
til 19,- pr. måned
og betaler for dit
forbrug

Med Waoo Fiberbredbånd kan du:
• streame film og
Web TV
• spille online spil
• up- og downloade
musik
• up- og downloade
backupfiler
• dele billeder og
videoer online
• sende e-mails
• surfe på nettet

Som Waoo-kunde får
du adgang til:
•w
 aoo.tv - lej film i
Waoo Bio
•T
 elefoni Forbrug
til 19,- pr. måned
og betaler for dit
forbrug

Derudover kan der tilkøbes en række ydelser. Herunder Waoo Smart WiFi (leje) online
harddisk (100 eller 1000 GB) og udvidet
installation.
Waoo Fiber leveres med hastighedsgaranti.
Dvs. at du er garanteret den hastighed, som
du køber både i up- og download. Din hastighed påvirkes ikke, selvom der i området er
mange mennesker på nettet. Hvis du har TV
fra Waoo påvirker det ikke din hastighed.

Waoo Fiber Basic + Tlf.
• Abonnementspris 308,- pr. md.
• Håndteringsgebyr 99,• Min. pris i 6 mdr. 1.947,-

Kontaktinformation

Alle priser er inkl. moms og i
danske kroner.

Test din hastighed
Waoo Fiber Extra - 300/300 Mbit/s
Leveres med Waoo Smart WiFi, der sikrer
en god trådløs dækning i hele huset, 25 GB
online harddisk og en sikkerhedspakke, der
beskytter computere, tablets og smartphones mod virus, spam mm.
Derudover kan der tilkøbes online harddisk
(100 eller 1000 GB).
Waoo Fiber leveres med hastighedsgaranti.
Dvs. at du er garanteret den hastighed, som
du køber både i up- og download. Din hastighed påvirkes ikke, selvom der i området er
mange mennesker på nettet. Hvis du har TV
fra Waoo påvirker det ikke din hastighed.
Test din hastighed

Waoo Fiber Extra
• Abonnementspris 349,- pr. md.
• Min. pris i 6 mdr. 2.094,Waoo Fiber Extra + Tlf.
• Abonnementspris 358,- pr.
måned
• Håndteringsgebyr 99,• Min. pris i 6 mdr. 2.247,Alle priser er inkl. moms og i
danske kroner.

Waoo dækker
ca. 27 % af alle
danske husstande.
300/300 Mbit/s
leveres ikke overalt.

Leveringstiden kan
variere fra område til
område. Kontakt dit
lokale energiselskab
for nærmere leveringstid.
Kontaktinformation
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Waoo Fiber Full - 500/500 Mbit/s
Leveres med Waoo Smart WiFi, der sikrer en
god trådløs dækning i hele huset, 100 GB
online harddisk og en sikkerhedspakke, der
beskytter computere, tablets og smartphones mod virus, spam mm.

Waoo Fiber Full
• Abonnementspris 449,- pr. md.
• Min. pris i 6 mdr. 2.694,-

Waoo dækker
ca. 27 % af alle
danske husstande.
500/500 Mbit/s
leveres ikke overalt.

Leveringstiden kan
variere fra område til
område. Kontakt dit
lokale energiselskab
for nærmere leveringstid.

Med Waoo Fiberbredbånd kan du:
• streame film og
Web TV
• spille online spil
• up- og downloade
musik
• up- og downloade
backupfiler
• dele billeder og
videoer online
• sende e-mails
• surfe på nettet

Som Waoo-kunde får
du adgang til:
•w
 aoo.tv - lej film i
Waoo Bio
•T
 elefoni Forbrug
til 19,- pr. måned
og betaler for dit
forbrug

Derudover kan der tilkøbes online harddisk
(1000 GB).
Waoo Fiber leveres med hastighedsgaranti.
Dvs. at du er garanteret den hastighed, som
du køber både i up- og download. Din hastighed påvirkes ikke, selvom der i området
er mange mennesker på nettet. Hvis du har
TV fra Waoo påvirker det ikke din hastighed.
Test din hastighed

Waoo Fiber Full + Tlf.
• Abonnementspris 458,- pr. md.
• Håndteringsgebyr 99,• Min. pris i 6 mdr. 2.847,Alle priser er inkl. moms og i
danske kroner.

Kontaktinformation

