
TELEFONI

INDSEND BESTILLING i svarkuverten
Bestilling
Udfyldes med blokbogstaver. Felter markeret med * SKAL udfyldes.

Kundeoplysninger/installationsadresse
* Navn 

* Adresse 

* Postnr.  * By  

* Telefon    * E-mail5  

* CPR- nr.6

* Dato:   * Underskrift: 

Jeg bekræfter hermed at have bestilt de afkrydsede produkter. Jeg accepterer hermed gældende vilkår fra Eniig (kan ses på www.eniig.dk). Jeg bekræfter også at være myndig samt 
at være ejer af boligen på den installationsadresse, der er angivet ovenfor - eller have fået tilladelse af ejeren til at bestille produkter. Aftalen er gældende, når jeg har modtaget or-
drebekræftelsen fra Eniig.

5 For at du kan aktivere sikkerhedspakken og online harddisk, har vi brug for din e-mail. Du vil modtage en mail fra fiberchili@eniig.dk.
6 Vi har brug for dit CPR-nummer, så Eniig kan kreditvurdere og fastslå din adresse.

  Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes Eniigs mail- og sms-service og modtage relevante nyheder, tilbud, rådgivning og driftsmeddelelser
vedr. fiberbredbånd. Du kan selvfølgelig altid ombestemme dig, hvis du ikke vil modtage nyhedsbrevene og deltage i konkurrencerne.

Fortrydelsesret
Bemærk at du har ret til at træde tilbage fra denne abonnementsaftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor din ordrebekræf-
telse er modtaget.

Hvis Parterne har aftalt, at Eniig påbegynder tilslutning af Abonnenten inden fortrydelsesfristens udløb, ophører Abonnentens fortrydelsesret dog allerede ved Eniigs tilslutning af 
Abonnenten til fibernettet.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Eniig om din beslutning om at fortryde denne abonnementsaftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller 
e-mail). Læs mere om din fortrydelsesret i dine abonnementsvilkår, som du finder på eniig.dk.

Behandling af persondata
Din abonnementsaftale indgås på vegne af Eniig, der er dataansvarlig for de personlige oplysninger, som du afgiver. Tegner du et abonnement på et produkt fra Viasat A/S vil dine 
personlige oplysninger blive videregivet til Viasat A/S, men Waoo og Eniig vil behandle dine oplysninger på vegne af Viasat A/S med henblik på eksempelvis leverance af de valgte 
produkter. Når du tegner et abonnement på et af Waoo’s produkter, accepterer du Eniigs persondatapolitik, som du finder på eniig.dk.

Telefoni (HUSK, at bestilling af telefoni forudsætter fiberbredbånd)
  Telefoni Forbrug ...................................................................................................................................................................................  19,-pr. md. 

 Min. pris 114,-

  Telefoni Fri Fastnet & Mobil ..................................................................................................................................................................99,-kr.md. 

 Min. pris 594,-

Min. prisen består af 6 mdr. abonnement. Fiberbredbånd er obligatorisk, og skal dermed tillægges min. prisen.

Valg af telefonnummer
  Nyt telefonnummer ............................................................................................................................................................................................ 0,-  
  Nummerportering (flytning af nuværende telefonnummer)  ....................................................................................................................0,- 

 Spar normalprisen 299,-

 
Telefonnummer der skal flyttes:   
Telefonbogsstatus:       Almindeligt       Hemmeligt  

  Viderestilling, telefonsvarer, forstyr ikke ..................................................................................................................................................... 19,-

Se telefonitakster på www.waoo.dk/telefonitakster

Eniig Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Telefon 7015 0060 fiber@eniig.dk



  

VÆLG DIN LØSNING HER

Gældende for alle produkter: 
Forudsætter adgang til fibernettet. Kampagnepriser – bestil senest 02.01.2018. Alle priser er i danske kroner inkl. moms og gælder pr. måned, medmindre 
andet er anført. Bindingsperioden er 6 mdr. Kampagnepriserne gælder alle, der ikke har modtaget internet, TV og/eller telefoni via deres fibernetforbin-
delse de seneste 6 mdr. 

Fiberbredbånd (obligatorisk)

Min. prisen består af 6 mdr. abonnement . 1Aftaleprodukt for foreningen. Mindstepris 954,-. 2 Min. pris: 1.674,- .3 Min. pris: 1.974,-.
4 Min. pris: 2.574,-.

Waoo Forenings kabel-TV
  Grundpakke .............................................................................................................................................................. 149,-

 Min. pris 894,-

  Mellempakke ............................................................................................................................................................ 374,- 

 Min. pris 2.244,-

  Fuldpakke...................................................................................................................................................................519,- 

 Min. pris 3.114,-

Tilvalg TV-boks 
 Leje  af  første  4K  TV boks............................................................................................................................... 69,-pr. md.
 Leje  af  ekstra  4K  TV boks ..............................................................................................................................39,-pr. md.
 Leje af første TV boks med harddisk...........................................................................................................  99,-pr. md.
 Leje af ekstra TV boks med harddisk...........................................................................................................79,-pr. md.

Forsendelse og håndtering af udstyr 99 kr. (engangsbeløb)

Frit Valg TV (forudsætter TV boks) 
Vil du selv vælge TV-kanaler? Så bestil direkte på TV-boksen. Se udvalget af kanaler på eniig.dk 

TV on demand 
Waoo Web TV inkluderet i din TV-pakke

  TV2 Play1............................................................................................................................................................39,-pr. md. 

1Forudsætter TV -boks og abonnement på Mellempakke eller Fuldpakke.  
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WAOO
FIBER 
BASIC

Jeg ønsker at tilvælge:

100/100 Mbit/s 
Sikkerhedspakke
Standard WiFi
 

Smart WiFi 39,-/md. 
Udvidet Installation 799,-

279,-/md.2

WAOO 
50/50
FIBER 

Jeg ønsker at tilvælge:

50/50 Mbit/s
Standard WiFi
 

 
Smart WiFi 39,-/md. 
Udvidet Installation 799,-

159,-/md.1

WAOO
FIBER 
EXTRA

Jeg ønsker at fravælge:

300/300 Mbit/s
Sikkerhedspakke
25 GB online harddisk
Smart WiFi
Udvidet Installation

Smart WiFi 0,-/md.
Udvidet Installation 0,-

329,-/md.3

WAOO
FIBER 
FULL

Jeg ønsker at fravælge:

500/500 Mbit/s
Sikkerhedspakke
100 GB online harddisk
Nyeste Waoo-udstyr 
Smart WiFi
Udvidet Installation

Smart WiFi 0,-/md.
Udvidet Installation 0,-

429,-/md.4

TV-pakker (HUSK, at bestilling af TV forudsætter fiberbredbånd)

Før var vi Bredbånd Nord. Nu er vi


