
Sådan opretter du adgang til Viaplay (inkluderet i Waoo Viasat Stor TV-pakke):

1.  Først skal du have fat i dit Viaplay-kundenummer. Hvis du har en TV-boks, kan du følge vejledningen i punkt 2 herunder, og 
ellers kan du kontakte Energi Fyns Kundecenter på tlf. 70 13 19 00.

2.  Gå i TV-boksens menu og find punktet ”Opsætning”. Her piler du op i toppen til ”Systeminfo” og trykker OK. I højre side af 
skærmen finder du det 8-cifrede kundenummer, der starter med 99.

3.  Nu kan du oprette din adgang til Viaplay ved at gå til hjemmesiden https://signup.viaplay.dk/ og indtaste følgende 
informationer:

 TV-leverandør:  Her vælger du ”Waoo” i den første boks og ”Energi Fyn” i den næste boks.
 Kundenummer:  Her skriver du det kundenummer, du fik fat i tidligere.
 E-mail:  Her bruger du en valgfri, men fungerende mailadresse.

4.  Tryk ”Fortsæt”, hvorefter du får lov at angive dit eget valgfri kodeord. Herefter har du adgang til Viaplay og kan logge ind på 
https://viaplay.dk/ eller hente Viaplay-appen til din telefon eller tablet!

Bemærk: Har du i forvejen et Viaplay abonnement skal du være opmærksom på, at du selv skal opsige dette og oprette et nyt 
login for at det kan blive en del af din Waoo Viasat Stor TV-pakke. Dette sker ikke automatisk.

Har du spørgsmål kan du kontakte Energi Fyns Kundecenter på tlf. 70 13 19 00.

VEJLEDNING
VIAPLAY

WAOO LEVERES AF ENERGI FYN Waoo er Danmarks førende leverandør af internet, TV og telefoni via fibernettet. Bag Waoo står 
nogle af landets største, lokale fibernetselskaber. Vi har slået os sammen for at bringe den ultimative, digitale løsning hjem til dig. Vores 
størrelse og erfaring betyder, at vi kan tilbyde dig de mest innovative og fremtidssikrede løsninger – det er internet, som det burde være.

Energi Fyn Bredbånd A/S
Sanderumvej 16
5250 Odense SV
Tlf. 63 17 19 00

www.energifyn.dk


