
Skal dit lokalområde 
også have fibernet og 
Danmarks bedste 
internet?
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Bjerrevej 139, 8700 Horsens



Fibia
Telefon 70 29 26 66
www.fibia.dk 

Send dit svarkort nu, og sæt 
din by på det digitale Danmarkskort

Bestilling: Din tilmelding betragtes som bindende, og der vil blive fremsendt en bekræftelse, 
såfremt området opnår det ønskede antal tilmeldinger og du kan tilbydes fibernet. Du har 14 dages 
fortrydelsesret, efter du har modtaget din bekræftelse. Fibia forbeholder sig ret til at annullere din 
bestilling, såfremt vi ikke opnår det ønskede antal tilmeldinger.

  Sæt kryds her, hvis du bor til leje. Der skal indhentes fuldmagt fra din udlejer.

  Ja tak, jeg vil gerne modtage information og gode tilbud fra Fibia.     
 Jeg giver samtykke til, at Fibia P/S må kontakte mig pr. brev, e-post (e-mail, sms, mms) og   
 telefon med information, konkurrencer og gode tilbud på bredbåndsydelser, telefoni, tv og  
 video on demand. Jeg kan til hver en tid tilbagekalde samtykket.

Kampagnepriser til og med 3. april 2017       Pr. md. 
 

  Waoo Fiber Light (Min. pris 1.194,-)*  199,-  
   10/10 Mbit/s, Waoo Standard WiFi, Sikkerhedspakke med antivirus og firewall til PC/Mac/Android

  Waoo Fiber Basic (Min. pris 1.495,-)* FØRSTE MD. 0 KR.  299,- 
 100/100 Mbit/s, Waoo Standard WiFi, Sikkerhedspakke med antivirus og firewall til PC/Mac/Android

  Waoo Fiber Extra (Min. pris 1.844,-)* FØRSTE MD. 0 KR.  349,-  
     300/300 Mbit/s, Waoo Smart WiFi, Sikkerhedspakke med antivirus og firewall til PC/Mac/Android, 
 25 GB online harddisk, Waoo Udvidet Installation

 Waoo Fiber Full (Min. pris 2.344,-)* FØRSTE MD. 0 KR. 449,- 
  500/500 Mbit/s, Waoo Smart WiFi, Sikkerhedspakke med antivirus og firewall til PC/Mac/Android, 
    100 GB online harddisk, Waoo Udvidet Installation, altid det nyeste Waoo-udstyr 

Læs meget mere på fibia.dk eller ring  
til vores Kundecenter på 70 29 26 66.

Navn:    

Adresse:    

Postnr.:   By:    

E-mail:    

Telefon:    

Installationsadresse: Udfyldes med blokbogstaver. Alle felter SKAL udfyldes.

*Hertil kommer tilslutning til fibernettet 1.995,- (engangsbeløb). Tilslutning til fibernet dækker arbejdsløn og 
er i henhold til BoligJobordningen fradragsberettiget (håndværkerfradraget). Bindingsperioden er 6 mdr. 
Vejl. priser. Alle priser er opgivet inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl samt ændring i pris og produkt. 
Waoo Smart WiFi består af 2 enheder. Én ekstra enhed kan bestilles. 

   Waoo Smart WiFi-sæt* (2 enheder, til at etablere bedre trådløst netværk i dit hjem), leje  39,- 
  Tilkøb til Waoo Fiber Light og Waoo Fiber Basic

   Waoo Smart WiFi-enhed (1 enhed, til at udvide det trådlåse netværk), leje  20,-
 Tilkøb til dit Waoo Smart WiFi-sæt

   Waoo Udvidet Installation (engangsbeløb) 799,-  
 Tilkøb til Waoo Fiber Light og Waoo Fiber Basic

Waoo Fiber Light

Til dig, der kun surfer lidt, 
søger på internettet og 
bruger netbank m.m.

199,-

• 10/10 Mbit/s 
 internetforbindelse
• Waoo Standard WiFi1

• Sikkerhedspakke til
  PC/Mac/Android med  
 antivirus og firewall

Pr. md.

Waoo Fiber Basic

Til dig, hvor internettet 
er en naturlig del af din 
hverdag.

0,-

• 100/100 Mbit/s
 internetforbindelse
• Waoo Standard WiFi1

• Sikkerhedspakke til
  PC/Mac/Android med  
 antivirus og firewall

Den første md.
Herefter 299 pr. md.

Waoo Fiber Extra

Til dig, der ofte streamer, 
gamer eller er på internettet 
samtidigt med flere andre.

0,-

• 300/300 Mbit/s 
 internetforbindelse
• Waoo Smart WiFi2

• Sikkerhedspakke til
  PC/Mac/Android med  
 antivirus og firewall
• 25 GB online harddisk
• Waoo Udvidet Installation

Den første md. 
Herefter 349 pr. md.

0,- Den første md.
Herefter 449 pr. md.

Waoo Fiber Full

Til dig, der bare vil have 
det bedste.

• 500/500 Mbit/s 
 internetforbindelse
• Waoo Smart WiFi2

• Sikkerhedspakke til
  PC/Mac/Android med  
 antivirus og firewall
• 100 GB online harddisk
• Waoo Udvidet Installation
• Altid Nyeste Waoo-Udstyr

Waoo Fiber
Du kan vælge mellem disse fiberpakker

Fibia giver dig Waoo Fiber
Det betyder lynhurtigt internet, tv i bedste kvalitet og telefoni

Trådløst netværk – Med Waoo Fiber får du automatisk Waoo Standard WiFi. 
Så kan hele familien gå på nettet og se fjernsyn på samme tid.

Sikkerhedspakke – Unik sikring af husets computere, tablets og smartphones. Her får du 
bl.a. antivirus, firewall, sikker færden på netbank og ved online-handel samt forældrekontrol.

Online Harddisk – Få ekstra plads til dine billeder, videoer eller andre filer, du vil gemme.
Kan bruges som back-up og ekstra lagerplads ‘i skyen’. 

Waoo Udvidet Installation – Med Waoo Udvidet Installation, hjælper vi dig godt i gang 
med din installation på én computer, ét tv, én fastnettelefon og med dit trådløse netværk (wi-fi).

Altid nyeste udstyr – Når vi lancerer nyt udstyr som f.eks. nyt wi-fi eller ny tv-boks, har du 
adgang til dette, så du kan holde dit hjem teknologisk opdateret.

  Sæt kryds her, hvis din installationsadresse er forskellig fra din fakturaadresse. 
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1 Standard WiFi er almindeligt wi-fi integreret i fiberboksen.
2 Smart WiFi er udvidet wi-fi, som med 2 eller flere enheder
  kan forbedre rækkevidden af det trådløste netværk i hele dit hjem. Smart WiFi leveres med 2 enheder

Gælder for alle Waoo Fiberpakker:
Alle priser er vejledende. Min. prisen består af 6 mdr. abonnement. Fiber Light: Min. pris 1.194,- (6x199,-). Fiber Basic: Min. pris 1.495,- (1x0,- + 5x299,-). Fiber 
Extra: Min. pris 1.844,- (1x0,- + 5x349,-) + Smart WiFi bokshåndtering 99,-. Fiber Full: 2.344,- (1x0,- + 5x449,-) + Waoo Smart WiFi bokshåndtering 99,-. Hertil 
kommer tilslutning til fibernettet 1.995,- (engangsbeløb). Tilslutning til fibernettet dækker arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til BoligJobordningen 
(håndværkerfradraget). Gælder nye kunder. Forudsætter adgang til Fibias bernet. Bestil senest 28.02.2017. Bindingsperioden er 6 mdr. Herefter kan aftalen 
opsiges med 30 dages varsel. For oplysning om forventet leveringstid kontakt Fibias kundecenter på 70 29 26 66. Se mere på bia.dk/bredbaandsfakta.


