Se eller gense tidligere udsendelser med eksempelvis DR NU i TV on demand arkivet

Vælg TV boks med harddisk og optag din yndlingsserie – hvis du ikke er hjemme til at se den

Behold din telefon og dit nummer
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Waoo! Hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført på
testdinhastighed.dk og rapporteret efter betingelserne.

Bestil Waoo!s Ekstra TV Pakker og forkæl dit TV
med endnu flere kanaler.

Frit Valg TV - sammensæt dine ynglingskanaler
hos Waoo!. Vælg mindst 4 kanaler.

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

Du kan også tilkøbe en TV boks fra Waoo! Så får du
Personligt TV, hvor du selv vælger, hvad du skal se i
TV. Der er masser af fordele bl.a.

Med Waoo! fiberbredbånd får du en stabil og hurtig
forbindelse – og hele familien kan være på nettet
eller se TV på samme tid. Og hos Waoo! garanterer vi din hastighed. Du får som minimum altid den
hastighed, som du betaler for. Det garanterer vi! 1 For
selvfølgelig skal du have det, som du betaler for!

Du kan vælge telefoni fra Waoo! via lynhurtigt fiberbredbånd. Telefoni fra Waoo! får du til en knivskarp
pris, og du kan beholde din telefon og dit nummer. Så
du får det, som du er vant til.

Bestem selv dine TV oplevelser

Du får den hastighed, du betaler for

skal du vælge Waoo!

DERFOR
Vi tager forbehold for evt. trykfejl samt ændring i pris og produkt. Forening Juli2012

Nu kan du fremtidssikre Refsvindinge Antenneforening med Waoo!
og få fiberbredbånd, telefoni og/eller TV med masser af fordele

Waoo! Forening
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På din iPad og computer kan du derhjemme se et
udvalg af dine TV kanaler på waoo.tv.

Få waoo.tv inkl. TV 2 FILM TV kanal og on demand
filmkatalog på din computer.

Waoo.tv - online film og TV

Vi har gjort det nemt og fleksibelt for dig med en kollektiv løsning fra Waoo!, for du vælger nemlig selv,
hvilke produkter du vil have, hvad enten du vælger
fiberbredbånd, telefoni og/eller TV.

Du bestemmer selv

295,- pr. md.

Underholdningspakke

299,- pr. md.
399,- pr. md.
499,- pr. md.

30/30 Mbit/s

40/40 Mbit/s

60/60 Mbit/s

90/90 Mbit/s

Forbehold for pris- og kanalændringer 1. januar 2013

Pris i alt

564,- pr. md.

0,- pr. md.

269,- pr. md.

Fiberbredbånd 30/30 Mbit/s

Telefoni 0,- abonnement

295,- pr. md.

Underholdningspakke

Priseksempel:

Forudsætter fiberbredbånd

Telefoni 0,- abonnement
0,- pr. md.
Forbrugsafregnet fastnettelefoni
Telefoni Fri Fastnet
89,- pr. md.
Fri samtale til fastnetnumre i Danmark
ekskl. servicenumre

Telefoni

Telefonabonnement kan tilkøbes for 49,- pr. md.

* Ekskl. telefonabonnement og adgang til waoo.tv.

199,- pr. md.
269,- pr. md.

20/20 Mbit/s

99,- pr. md.

1/1 Mbit/s*

Fiberbredbånd

Priserne er inklusiv kontingent til antenneforening

Stor Underholdningspakke 395,- pr. md.

120,- pr. md.

Grundpakke

TV

får du masser af underholdning

Med Waoo! Forening

Inkl. 30 radiokanaler

Det største udvalg af TV 2 regioner. Alle kanaler leveres som
DVB-C ‒ herudover er 16 analoge. Se markering med .

!Disse kanaler leveres også som analog.

Prøvekanal + info kanaler

Stor Underholdningspakke

Prøvekanal + info kanaler

Underholdningspakke

Inkl. 30 radiokanaler

Det største udvalg af TV 2 regioner. Alle kanaler leveres som
DVB-C ‒ herudover er 40 analoge. Se markering med .

Inkl. 30 radiokanaler

Det største udvalg af TV 2 regioner. Alle kanaler leveres som
DVB-C ‒ herudover er 26 analoge. Se markering med .

Få flere fede TV kanaler med Underholdningspakkerne

Prøvekanal + info kanaler

Grundpakke

Du kan vælge imellem tre forskellige TV pakker, så du får lige de kanaler, du
ønsker. Med Waoo! kan du også se knivskarpt og stabilt TV uden brug af TV
boks. Dette betyder, at du ikke behøver at købe ekstraudstyr, du kan altså
sagtens se TV både på dit gamle og nye fjernsyn.

Glæd dig til masser af gode TV kanaler

Faktuel underholdning
Discovery Channel

Superliga
alloverpress.dk/CANAL9

Premier League
6’eren

Phineas & Ferb
©Disney

Paradise Hotel
TV3

Champions League
TV3+

