Tilbud til private

ENIIG FIBER
Internet, TV og telefoni

HURTIGT.
STÆRKT.
BEDST.

Oprettelse

0,-

Gælder ikke
Waoo Fiber Light

SUVERÆNE
DIGITALE OPLEVELSER
Når du vælger Fiber fra Eniig, får du ikke bare hurtigt og stabilt
internet. Du får også en af de mest effektive sikkerhedspakker,
WiFi og adgang til masser af suveræne TV-oplevelser.
Oprettelse

Oprettelse

299,WAOO

Oprettelse

0,-

WAOO

Oprettelse

0,-

WAOO

0,-

WAOO

FIBER LIGHT

FIBER BASIC

FIBER EXTRA

FIBER FULL

• 20/20 Mbit/s
• Sikkerhedspakke
• Router med WiFi

• 200/200 Mbit/s
• Sikkerhedspakke
• Router med WiFi

• 500/500 Mbit/s
• Sikkerhedspakke
• 25 GB online harddisk
• Smart WiFi
• Udvidet Installation

• 1000/1000 Mbit/s*
• Sikkerhedspakke
• 100 GB online harddisk
• Smart WiFi
• Udvidet Installation
• Nyeste Waoo-udstyr

389,-/md.3

489,-/md.4

249,-/md.1
FIBER LIGHT er til dig, der
kun bruger internettet til
netbank, mail og søge info.

319,-/md.2
FIBER BASIC er velegnet,
hvis du blot ønsker hurtigt
og stabilt internet.

FIBER EXTRA er idéel, hvis
I er flere, der bruger nettet
samtidig på flere enheder.

FIBER FULL er til dig, der
forlanger det ypperste af
din internetforbindelse.

Min. pris i 6 mdr.: 1.892,- Består af Waoo Fiber Light 1.494,- (6 mdr. x 249,-) + oprettelse 299,- (engangsbeløb) + forsendelse 99,- (engangsbeløb).
Min. pris i 6 mdr.: 2.013,- Består af Waoo Fiber Basic 1.914,- (6 mdr. x 319,-) + forsendelse 99,- (engangsbeløb).
3
Min. pris i 6 mdr.: 2.433,- Består af Waoo Fiber Extra 2.334,- (6 mdr. x 389,-) + forsendelse 99,- (engangsbeløb).
4
Min. pris i 6 mdr.: 3.033,- Består af Waoo Fiber Full 2.934,- (6 mdr. x 489,-) + forsendelse 99,- (engangsbeløb).
1

2

*H
 astighedsgaranti 900/900 Mbit/s.
Forudsætter adgang til fibernettet. Bestil senest 31.08.2020. Alle priser er i danske kroner inkl. moms og gælder pr. måned, medmindre andet er anført.
Bindingsperioden er 6 mdr. Priserne gælder alle, der ikke har modtaget internet, TV og/eller telefoni via deres fiberforbindelse de seneste 6 mdr.
Vilkår, produktudbud og priser kan variere fra det, som er på waoo.dk. Det til enhver tid gældende findes på eniig.dk/bestil.

VÆLG MELLEM
TRE TV-PAKKER
Få masser af TV-underholdning til hele familien. Uanset om du er til film, serier, sport eller en
god dokumentar, så har vi kanalerne til dig. Se mere på eniig.dk/waootv.

WAOO VIASAT
LILLE TV-PAKKE

279,pr. md.

Min. pris 3.566,- består af Waoo Fiber Light 1.494,- (6 mdr. x 249,-) +
Waoo Viasat Lille TV-pakke 1.674,- (6 mdr. x 279,-) + oprettelse 299,(engangsbeløb) + forsendelse 99,- (engangsbeløb).

pixel.tv
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WAOO VIASAT
FAVORIT TV-PAKKE

489,pr. md.

Min. pris 4.826,- består af Waoo Fiber Light 1.494,- (6 mdr. x 249,-) +
Waoo Viasat Favorit TV-pakke 2.934,- (6 mdr. x 489,-) + oprettelse 299,(engangsbeløb) + forsendelse 99,- (engangsbeløb).

*

WAOO VIASAT
STOR TV-PAKKE

649,pr. md.

Min. pris 5.786,- består af Waoo Fiber Light 1.494,- (6 mdr. x 249,-) +
Waoo Viasat Stor TV-pakke 3.894,- (6 mdr. x 649,-) + oprettelse 299,(engangsbeløb) + forsendelse 99,- (engangsbeløb).
Total

Bestil senest 31.08.2020. Bindingsperioden er 6 mdr. Opsiges med 30 dages varsel. Vejledende priser. Ved valg af både TV-boks og Kabel TV opkræves
gebyr på 40,- pr. md. Alle kanaler leveres som DVB-C i MPEG4 format. Langt de fleste kanaler leveres som HD, selvom det ikke fremgår af logoet. DR 1 og
DR 2 leveres også med synstolkning.

SE TV NÅR DU VIL
HVOR DU VIL
Eniig giver dig suveræne
digitale oplevelser
Når du tilkøber en TV-pakke, får du automatisk Web
TV med i dit abonnement. Så kan du se dine TVkanaler på din computer, tablet eller smartphone via
en app eller via browseren waoo.tv − det gælder både
når du er hjemme, men også på farten i Danmark
eller resten af EU. Så har du altid dit ”fjernsyn” lige
ved hånden, når dine yndlings TV-udsendelser bliver
vist. Det kræver blot, at du har adgang til internettet.

En verden af muligheder
Der er masser af ekstra fordele for dig som Web
TV-kunde. Du kan blandt andet...
Starte Forfra hvis du ikke nåede begyndelsen af
en udsendelse.
Pause dine udsendelser lige når det passer dig.
Finde dine yndlingsudsendelser i TV-arkivet i
48 timer efter de er blevet vist.
Undgå at gå glip af dit yndlingsprogram med
Cloud Record, som giver dig mulighed for at
optage og gemme programmer i skyen, og se
dem på et senere tidspunkt på alle dine enheder.
Få adgang til Filmfavoritter, som er et filmarkiv
med over 200 titler.
Få din egen hjemmebiograf med Waoo Bio. Her
kan du leje de nyeste film. Vælg mellem mere
end 4.500 titler, der hele tiden bliver opdateret.

FIBER FORDELE
Der er rigtig mange fordele ved at få internet fra Eniig. Se dem alle på eniig.dk/fiber

Hastighedsgaranti
Med internet fra Eniig, får du − som minimum − altid den bestilte hastighed. Også selvom du
bruger forbindelsen til TV samtidig. Det lyder måske som en selvfølge − men test selv din på
testdinhastighed.dk. Bemærk at WiFi ikke er omfattet af hastighedsgarantien.

Få sikkert internet med Sikkerhedspakken
Der er desværre mange situationer, hvor vi er udsatte over for virus og andre skadelige programmer,
der har til hensigt at stjæle vores private oplysninger og bruge dem til uhensigtsmæssige formål.
Prøv selv at overveje, hvad du bruger dit internet til. Bruger du netbank til at tjekke dine konti
og betale dine regninger? Har du private mails, som skal forblive private? Handler du online med
dit kreditkort? Har du børn, er forældrekontrollen en kærkommen funktion, så du trygt kan lade
børnene gå på nettet.
Det er derfor meget vigtigt, at du optimerer sikkerheden af din internetforbindelse, så du og
din familie kan surfe sikkert rundt på nettet. Det er netop denne tryghed, som du kan få med
Sikkerhedspakken, som indgår i alle vores fiberpakker.

Gem dine billeder sikkert i skyen
Gode billeder er uerstattelige. Derfor er det altid en god ide at lave en backup både af billeder og
vigtige dokumenter, så du ikke mister dem, hvis uheldet er ude og din computer eller smartphone
går ned. Med Waoo Fiber EXTRA og Waoo Fiber FULL får du en Online Harddisk med i prisen. En
online Harddisk fungerer som dit personlige onlinearkiv og er en online ” ekstern” harddisk som hele
tiden synkroniserer med din computer, tablet eller smartphone. Alt hvad du skal bruge er adgang til
internettet – nemmere bliver det ikke.
Læs mere på eniig.dk/online-harddisk

SÅ NEMT BESTILLER DU
Bestil online
Bestil din fiberforbindelse nemt og hurtigt ved at taste din adresse på eniig.dk/fibernu

Bestil pr. telefon

BESTIL WAOO HOS ENIIG
OG FÅ INTERNET, TV OG TELEFONI VIA FIBERNETTET
Eniig er et af Danmarks største energi- og fiberselskaber. Sammen med flere andre lokale fiber
selskaber har vi slået os sammen om Waoo, der udvikler digitale løsninger til dig og alle vores andre
kunder. Takket være vores størrelse og samarbejde kan vi tilbyde de mest innovative og fremtids
sikrede Waoo-produkter inden for internet, TV og telefoni – naturligvis til de mest konkurrence
dygtige priser.
Waoos produkter på internet, TV og telefoni leveres af Eniig, som også står for rådgivning,
installation, support og kundeservice.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg os på Facebook

Få tips og tricks direkte i din indbakke.
Tilmeld dig på eniig.dk/nyhedsbrev

Hold dig opdateret og følg med på
sidelinjen på facebook.com/eniig

Eniig Tietgensvej 4 8600 Silkeborg

K2 – 2020. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i pris og produkter. Priserne gælder nye kunder. Vejledende priser.

Ønsker du at bestille, eller har du spørgsmål, kan du altid få hjælp hos vores Kundeservice
på telefon 7015 0060, uanset hvad det drejer sig om.

