Sæt fuld fart på
foreningen med
fibernet

Kom lynhurtigt på
internettet med fibernet
Til dig, der bor i en forening

Lynhurtigt internet.
Knivskarpe tv-oplevelser
Med fibernet fra Fibia er du klar til fremtiden. Vi har hastigheder til ethvert behov og tv-pakker med det
bedste fra ind- og udland.
I denne brochure kan du læse mere om fordelene ved fibernet, vores udvalg af lynhurtige og stabile
internethastigheder samt dine forskellige muligheder for at få knivskarpe tv-oplevelser.

Unikke Fibia-fordele
Waoo Smart WiFi
Med Waoo Smart WiFi får du en intelligent wifiløsning bestående af to enheder. De sikrer optimal
udnyttelse af din trådløse internetforbindelse,
uanset hvor du befinder dig i hjemmet. Waoo Smart
WiFi-enhederne sætter fuld fart på dit hjem helt
uden kabler der flyder, ser diskrete ud og er nemme
og enkle at sætte op. Waoo Smart WiFi kan styres
via en app, hvor du kan monitorere enhederne, se
status og signalstyrke og meget andet.

Online harddisk
Med en online harddisk får du ekstra plads til
dine billeder, videoer eller andre filer, du vil
have sikkerhed for ikke forsvinder. Nye filer bliver
automatisk gemt, så du er på den sikre side,
hvis computeren går i stykker.

Sikkerhedspakke
Vores sikkerhedspakke inkluderer beskyttelse til
både Windows- og Mac-computere samt tablets
og smartphones. Pakken inkluderer blandt andet
antivirus, firewall og forældrekontrol.

Hastighedsgaranti
Vi giver hastighedsgaranti på din forbindelse.
Det betyder, at du altid får minimum den
hastighed, du har bestilt. Uanset hvor mange
enheder der bruger forbindelsen.

Danmarks bedste internet
Fibia leverer internet fra Waoo. Internet fra Waoo er
kåret som Damarks bedste internet af de danske
internetkunder fra 2012–2019*.

* Kilde: Waoo vinder kategorien Produktkvalitet i Loyalty Groups undersøgelse BrancheIndexTM Internet 2019 Loyalty Group.

Waoo Fiber er internet,
der passer til dit behov
Når det handler om internet, så er behovet meget forskelligt fra hjem til hjem. Streamer I f.eks. mange film?
Arbejder I ofte hjemmefra, hvor der skal sendes og modtages store filer? Eller bruger I kun internettet til surf
og let underholdning? Med Fiberbredbånd er der internet til ethvert behov.
Og er du i tvivl om hvilken hastighed, der passer til jeres behov, så vil vi hellere end gerne hjælpe dig med at
finde den rette løsning.

Adgang til
Waoo Bio med

VI
GI’R
DIG

Mulighed for
fastnettelefoni
til alle pakkerne

6.000
lejefilm
– også selvom du
ikke bestiller tv

Waoo Fiber Light

Waoo Fiber Basic

• 20/20 Mbit/s

• 200/200 Mbit/s

• Waoo Standard WiFi*

• Waoo Standard WiFi*

• Sikkerhedspakke

• Sikkerhedspakke

Brug for hjælp?
Så ring til
Kundeservice
70 29 24 31

Waoo Fiber Extra

Waoo Fiber Full

• 500/500 Mbit/s

• 1000/1000 Mbit/s***

• Waoo Smart WiFi**

• Waoo Smart WiFi**

• Sikkerhedspakke

• Sikkerhedspakke

• 25 GB online harddisk

• 100 GB online harddisk
• Altid nyeste Waoo-udstyr

* Waoo Standard WiFi er indbygget i fiberboksen og giver god dækning i mange hjem. Afhængig af boligens størrelse, udformning, tæt bebyggelse og byggematerialer kan det blive
nødvendigt at tilkøbe Waoo Smart WiFi for at sikre wi-fi-dækning. Se mere på fibia.dk/wifi. ** Waoo Smart WiFi er udvidet wi-fi, som med 2 eller 3 enheder kan forbedre rækkevidden af
det trådløse netværk i hele dit hjem. Waoo Smart WiFi leveres med 2 enheder. Én ekstra enhed kan lejes.***Hastighedsgaranti på 900/900 Mbit/s, da der er en teknisk begrænsning i
fiberboksens LAN-porte.

Vælg en Waoo Viasat
TV-pakke

VI
GI’R
DIG

Du kan se kanalerne både analogt og digitalt uden brug af en tv-boks. Du kan derfor modtage tv direkte fra
antennestikket med en Waoo tv-pakke. Det betyder, at du kan se tv i alle rum – helt uden det koster dig ekstra.

Waoo Viasat Lille TV-Pakke
*

Vi tager forbehold for evt. trykfejl samt ændring i pris og produkt. Produktoversigt_Forening_01.20.20.

pixel.tv

Waoo Viasat Favorit TV-Pakke

Waoo Viasat Stor TV-Pakke – inkl. Viaplay total

Total

DR 1 og DR 2 leveres med synstolkning. * Regionskanaler er afhængige af bopæl.

Fibia er navnet på NRGis og SEAS-NVEs fælles fibernetselskab. Vi er blandt Danmarks største. Det er os,
der har lagt fibernet på en stor del af Sjælland, Øerne og i Østjylland. Med Fibias fibernet får du adgang
til Waoo – Danmarks bedste internet.

