
Waoo! Forening 
Fiberbredbånd, TV, Telefoni

og masser af fordele



Hvad venter DU på?
Fremtiden fås NU!

Få lynhurtigtinternet og masser
af TV til en lav pris!
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Få Waoo! Forening
med fordel

Waoo! Forening tilbydes i din forening
Det gør at du kan få en unik løsning til en lav pris. 
Du opnår nemlig den mængderabat, som NRGi 
tilbyder din forening.

Du bestemmer selv
Vi har gjort det nemt og fleksibelt for dig at 
vælge. Vælg en samlet pakke eller vælg de  
produkter du vil have, hvad enten du vælger 
fiberbredbånd, telefoni og/eller TV.

Din lokale leverandør er NRGi
NRGi tilbyder vejledning, ”Godt-I-Gang” hjælp  
og support, hvis du ønsker dette. Kontakt NRGi 
Kundeservice på tlf. 79 29 29 00.

Alle fordele
  Du vælger selv dine produkter  

– fiberbredbånd, telefoni og/eller TV

  Lynhurtigt fiberbredbånd med  
hastighedsgaranti fra Waoo!

  Kabel TV med masser af kanaler inkl. TV3, 
TV3+, Kanal 5 og DK 4 - uden TV boks

  Med TV og fiberbredbånd fra Waoo! følger 
også muligheden for TV via din computer 
og iPad på waoo.tv

  Vælger du TV boks får du Personligt TV 
med smarte funktioner som Start Forfra, 
TV on demand, Waoo! Bio og mange flere

  Muligheden for at vælge Waoo! Telefoni til 
en knivskarp pris. Og du kan beholde din 
telefon og dit nummer

Waoo! Forening
- masser af fordele  

for dig.



TV & On Demand

Værdi: 19,- pr. md.

Slut med 
langsomt internet

Få lynhurtigt fiberbredbånd
Med fiberbredbånd fra Waoo! får du en
stabil og fremtidssikret forbindelse til en
rigtig god pris. Og du bestemmer selv, hvor
hurtig din fiberbredbåndsforbindelse skal 
være, så du ikke betaler for mere, end du
har behov for.

Uanset, hvilken hastighed du vælger, er
upload- og download hastigheden den
samme, og alle i husstanden surfer med
samme høje hastighed, selvom hele familien
er på nettet eller ser TV samtidigt.

Med Waoo! fiberbredbånd får du en 
fremtidssikret forbindelse med en 
række fordele

  Hent musik hurtigt på Spotify

  Surf med høj hastighed 

  Del nemt dine billeder på Facebook 

  Se YouTube i HD-kvalitet

  Lej film online med Waoo! Bio 

  Spil online uden forsinkelse

  Ring til hele verden med Skype

  Send effektivt dine billeder til fremkaldelse

   Stream film og TV uden hak

  Se tv på din computer med waoo.tv

Se TV-serier og film, når som helst med Netflix



Internethastighed til det hele
Brug din høje internethastighed til at få endnu 
mere underholdning via en række webtjenes ter. 
Hent musik via Spotify, se YouTube i HD kvalitet 
eller stream film via nettet med HBO og Netflix. 
Med Waoo! får du de bedste forudsætninger  
for streaming uden afbrydelser.1

Film og TV på computeren med 
waoo
Med Waoo! får du ikke bare lynhurtigt  
fiberbredbånd med hastighedsgaranti 2.  

Du får også  waoo.tv med online film og  
TV på din computer – uanset hastighed. 

Du bestemmer farten!
Hos os kan du vælge den hastighed, der  
passer til dig. Vi tilbyder hastigheder fra 
20/20 Mbit/s til 200/200 Mbit/s, så du er  
helt sikker på, at du har plads til det hele.

Læs mere om dine muligheder for at vælge 
hastighed på waoo.dk/forening.

For bredbåndsfakta se  
nrgifibernet.dk/bredbaandsfakta

1  Kilde: Komputer For Alle, 16. maj 2013.
2 Waoo! Hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført  
 på testdinhastighed.dk og rapporteret efter betingelserne.

Brug din høje internethastighed til at få endnu 
mere underholdning via en række webtjenester. 
Hent musik via Spotify, se YouTube i HD kvalitet 
eller stream film via nettet med HBO og Netflix. 
Med Waoo! får du de bedste forudsætninger 

Film og TV på computeren med 

2. 
Du får også  waoo.tv med online film og 
TV på din computer – uanset hastighed. 

Hos os kan du vælge den hastighed, der 
passer til dig. Vi tilbyder hastigheder fra 
20/20 Mbit/s til 200/200 Mbit/s, så du er 
helt sikker på, at du har plads til det hele.

Læs mere om dine muligheder for at vælge Læs mere om dine muligheder for at vælge 

Waoo! Hastighedsgaranti forudsætter, at testen er gennemført 

 Netflix, HBO og Viaplay i   markedets bedste streaming   kvalitet

 Frit forbrug - ingen fair use   med Waoo! Forening



Masser af fede TV pakker
På modsatte side har du en oversigt over
de TV pakker, som Waoo! tilbyder. Der
er forskellige TV pakker, som du kan
vælge imellem, alt efter, hvilket behov du
har. Du kan vælge imellem:

  Grundpakke
  Underholdningspakke
  Stor Underholdningspakke

Med Waoo! kan du se knivskarpt og stabilt
TV uden brug af TV boks. Dette betyder, at
du sagtens kan se TV både på dit gamle og
nye fjernsyn.

Grundpakke 
Ud over de grundlæggende TV kanaler, får du 
også får du også TV3, Kanal 5 og DK 4 samt et 
stort udvalg af TV2 regioner. 

Med Grundpakke medfølger RadioPakke bl.a. 
DR P1-P4 og de fleste lokal radioer.

Underholdningspakke
Her får du TV underholdning til hele familien 
med noget for enhver smag og med et stort 
udvalg af TV2 regioner samt det fulde udbud 
af Viasat kanalerne.

  TV2 Film – med masser af film for alle
  Eurosport
  MTV
  TV3, TV3+ og TV3 PULS

Stor Underholdningspakke
Det helt store udbud af TV underholdning til 
dig, der ikke vil gå på kompromis med dine TV 
oplevelser med et kæmpe udvalg af børne-
kanaler, bl.a Disney XD og Disney Junior,
udvidet sportspakke med 6’eren, 8’eren, 
9’eren, Viasat Sport og Eurosport 1 og 2 i  
HD kvalitet.

Verdensklasse TV 
Kabel TV som du kender

Få ét af 

Danmarks bedste 

og bredeste udbud 

af analoge og digi-

tale TV kanaler

Så nemt er det at få Kabel TV
Kabel TV fungerer både med gamle og nye 
fjernsyn helt uden at investere i ekstra udstyr. 
Flyt dit antennestik over i fiberboksen. Lav 
kanalsøgning og du er klar til en verden af op-
levelser. Du kan tilslutte op til 4 TV uden brug 
af antenne forstærker.

TV- og radiounderholdning  
i høj kvalitet
Takket være fibernettets ubegrænsede kapacitet 
og unikke evne til at transportere store mængder 
data, er du sikret en teknologi, der understøtter 
brug af større TV og et optimalt TV- og radiosignal. 
Resultatet er klart - underholdning i verdensklasse.
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Glæd dig til masser af gode TV kanaler
Du kan vælge imellem tre forskellige TV pakker, så du får lige de kanaler, du ønsker. 

Stor U
nderholdningspakke

Stor U
nderholdningspakke

U
nderholdningspakke

U
nderholdningspakke

Grundpakke

TV 2 Regionerne
TV 2 OJ og TV Syd kan ses i HD, SD og analog. TV Nord og TV/Midt-Vest kan ses i SD og analog.

(inkl. HD)

12 H
D

 kanaler

18 H
D

 kanaler

26 H
D

 kanaler

Alle kanaler leveres som DVB-C ‒ herudover leveres et stort antal som analog. Se markering med . HD kanalerne leveres gene- 
relt også i alm. digitalt format (SD) med samme indhold – på nær DR3, Discovery Showcase HD og National Geographic Channel HD. 
Enkelte kanaler leveres også som HD, selvom det ikke fremgår af logoet: DR1, DR3, TV 2 Regionerne og CANAL8 Sport.  
Kanalerne CRIME, NATURE og PLAYBOY TV leveres på samme frekvens.

Radiokanaler
27 kanaler som minimum. Se alle radiokanaler på waoo.dk/radio.



Bestem selv dine TV oplevelser
Når du har valgt en TV pakke, kan du supplere 
med en TV boks. Med en TV boks fra Waoo! 
får du Personligt TV, hvor du selv vælger, hvad 
du skal se i TV. Der er masser af fordele bl.a.

  Start Forfra - hvis du er gået glip af  
begyndelsen af en udsendelse.

  Få adgang til TV on demand. Se eller gense 
tidligere udsendelser i TV on demand  
arkivet.

  Adgang til mere end 3.300 film i Waoo! Bio 
 – lige når du har lyst!

Få ekstra kanaler til din Kabel TV Pakke
Her er et udvalg af nogle ekstra TV Pakker, som kan tilkøbes ved brug af TV boks. 

  Mangler du noget? Vælg selv blandt de 
mange filmkanaler, nyhedskanaler, doku-
mentarkanaler, børnekanaler eller kanaler 
på andre sprog. Se alle dine muligheder på 
waoo.dk.

  Vælg TV boks med harddisk og få mulig-
hed for at sætte et program på pause.

  Vælg TV boks med harddisk og optag din 
yndlingsserie – hvis du ikke er hjemme til 
sædvanlig tid.

Så hvis du også vil have alle fordelene med 
Personligt TV, er det eneste du skal gøre altså 
at vælge en TV løsning med en TV boks.

SBS Pakke

Waoo! Ekstra Pakke

TV 2 Pakke (inkl. TV 2 FILM OD)

Zulu & Co. 

BørnePakke (inkl. Cartoon Network OD og Boomerang OD)

OplevelsesPakke (inkl. Discovery OD)

Charlie & Co. 

Lille SportsPakke

Stor SportsPakke

TV3 SportsPakke

Lille FilmPakke

24Nordjyske

BBC Pakke

Se det store udvalg af Ekstra TV Pakker og Frit Valg TV Kanaler på waoo.dk/forening/tv/tv-pakker
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1  En TV Boks medfølger.  
Med TV Boks medfølger halvårligt  
Personligt TV Servicegebyr 399,-.  
Den viste TV boks er en AirTies TV boks.  
Modeltype kan variere.

Waoo! Bio – er video on demand
Giv dit TV en ny dimension med Waoo! Bio. Lej 
film hjemme fra sofaen og vælg mellem mere 
end 2.500 film. Og husk, filmene afleverer sig 
selv efter 24 timer. Lettere kan det ikke være.

TV on demand
Vil du se eller gense allerede sendte pro-
grammer? Så er TV on demand stedet for dig.

Start Forfra
Ét klik på fjernbetjeningen og programmer 
markeret med  Starter Forfra.

Dit TV 
kan mere end du tror!

Ekstra TV Pakker (kræver TV boks) 1 

Med Ekstra TV Pakker får du mulighed for 
selv at skræddersy din TV oplevelse. TV 
kanalerne i de forskellige Ekstra TV Pakker 
er sammensat, så der er noget for enhver 
smag – alt lige fra sport, livsstilsprogrammer, 
regionale udsendelser til udenlandske TV 
kanaler. Læs mere på waoo.dk  



Den bedste TV oplevelse
  Markedets højeste streaming-kvalitet på 
hele 3 Mbit/s giver dig krystalklare billeder 

  Web TV på iPad og computer 1

  Brugervenlig betjening
  TV Guide med programomtale
  Op til 5 brugerprofiler, så hvert familie- 
medlem har sine egne favoritter

  Med trådløst netværk i hjemmet kan du se  
Waoo! Web TV lige der, hvor du har lyst:  
I køkkenet, i soveværelset, på kontoret, på 
børneværelset ‒ det er helt op til dig

Det er så nemt som at tænde for dit TV
Læs mere om, hvordan du kommer i gang på 
waoo.dk/webtv

Slut med at kæmpe om
fjernbetjeningen!
Bestil en TV Pakke og få Waoo! Web TV på din 
computer og iPad ‒ helt uden ekstra om-
kostninger. Du kan se Waoo! Web TV på op til 
5 computere/iPads ad gangen  

– så alle i familien kan se lige præcis det, de 
allerhelst vil.  Se her, hvilke kanaler du kan 
streame på din iPad og computer.

Waoo! Web TV 
på iPad og computer

Bonderøven 
Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Bonderøven 
Foto: Bjarne Bergius Hermansen

1 Se et udvalg af dine TV kanaler fra TV portalen på iPad og computer.

Prøvekanal + info kanaler 

Prøvekanal + info kanaler 

Prøvekanal + info kanaler 
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Fordele med Waoo! telefoni
Har du fiberbredbånd fra Waoo! følger telefoni 
0,- abonnement automatisk med. Så betaler 
du kun for den tid, du taler. 

Taler du rigtig meget i telefon, så kan du med 
fordel opgradere til Telefoni Fri Fastnet. 
Du kan naturligvis beholde dit nuværende 
fastnetnummer. 

Waoo! Forening
Telefoni er inkluderet

 Uanset hvilken telefoni løsning, du vælger, 
er du sikret billige samtalepriser til ind- og 
udland med mulighed for et bredt udvalg af 
tjenester. 

Læs mere om din mulighed for at få billig 
fastnet telefoni på  waoo.dk/telefoni.fordel opgradere til Telefoni Fri Fastnet. 

Du kan naturligvis beholde dit nuværende 
fastnetnummer. 

fastnet telefoni på  waoo.dk/telefoni.



Når du har bestilt
Efter din bestilling modtager du en kvittering og ordrebekræftelse.  
Vi sørger for at dine produkter bliver oprettet og installationen er køreklar.

NRGi monterer fiberboks i din bolig 
Du vil modtage et brev med dato for installation af fiberboksen i din bolig. 
Hvis du er forhindret den pågældende dag, så ringer du blot og aftaler en ny 
dato for installation af fiberboksen.

Har du bestilt TV
Flyt dit antennestik over i fiberboksen og foretag  
en kanalsøgning.

Installation af fiberbredbånd
Du kobler din PC direkte på fiberboksen via et netværkskabel  
eller via trådløst net.

Har du bestilt Telefoni
Du forbinder dit telefonkabel med fiberboksen.
      
Har du bestilt nummerflytning hos NRGi
Når nummerflytning er klar, giver vi besked og du kan  
bruge dit gamle telefonnummer.

Ønsker du yderligere hjælp til:
  Opsætning af computer
  Trådløst netværk
  Opsætning af TV og kanalsøgning
  Kabel og stik i din bolig

Så kontakt NRGi Kundeservice på telefon 79 29 29 00

Waoo!
– det er nemt

Har du yderligere spørgsmål eller er du i tvivl, kan du altid 
kontakte NRGi Kundeservice på telefon 79 29 29 00.
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NRGi  |   Bjerrevej 139   |   8700 Horsens  |   Tel. +45 7929 2900


