
Bestillingsark til alle beboere i  
Østjysk Bolig afd. 16 Ryhavevej og Rytoften

1) Din forening har indgået en kollektiv aftale med Fibia. Du kan frit disponere over det beløb, der er aftalt med din forening til tv og/eller fiberbredbånd. Beløbet kan kun  
fratrækkes én gang. Hvad du bestiller derudover, afregnes direkte med Fibia. 

*) Alle kanaler leveres digitalt (DVB-C), herudover leveres et stort antal analogt. HD kanaler leveres generelt også i alm. digitalt format (SD) med samme indhold – på nær DR3. 
Nogle kanaler leveres også som HD, selvom det ikke fremgår af logoet. Kanalerne Viasat Nature og Playboy TV leveres på samme frekvens.

Waoo TV1

Fibia har tre forskellige tv-pakker, som du kan vælge imellem.
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FuldpakkeGrundpakke Mellempakke

 Grundpakke
 29 digitale kanaler - heraf 18  

analoge tv-kanaler.
 
Pr. md.  .........................................139,-
Minimumspris i 6 mdr.  .................................834,- 

 Mellempakke
 41 digitale kanaler - heraf  

25 analoge tv-kanaler.

Pr. md.  .........................................354,-
Minimumspris i 6 mdr.  ............................. 2.124,- 

 Fuldpakke
 66 digitale kanaler - heraf  

37 analoge tv-kanaler.

Pr. md.  .........................................509,-
Minimumspris i 6 mdr.  ............................. 3.054,- 

Mellempakke indeholder også alle kanaler fra Grundpakke

Fuldpakke indeholder også alle kanaler fra Grund- og Mellempakke

2) Waoo Telefoni kan kun bestilles med minimum 20/20 Mbit/s Fiberbredbånd
3) Telefoni Forbrug: 45 øre per minut til fastnet (DK); 120 øre per minut til mobil (DK); 

45 øre per opkald – ekskl. samtale til service- og betalingsnumre. Ringer du op, 
uden at der bliver svaret, betaler du for den tid, du har forsøgt kontakt.

4) Telefoni Fri Fastnet: Du får fri samtale til fastnetnumre i Danmark. Du betaler kun for 
samtale til mobil-, service- og betalingsnumre samt til udlandet.

Waoo Fiberbredbånd

 20/20 Mbit/s ................... 169,- pr. md.  (Min. pris i 6 mdr.: 1.014,-)

 50/50 Mbit/s ................... 229,- pr. md. (Min. pris i 6 mdr.: 1.374,-)

 75/75 Mbit/s ................... 289,- pr. md. (Min. pris i 6 mdr.: 1.734,-)

 100/100 Mbit/s .............. 349,- pr. md. (Min. pris i 6 mdr.: 2.094,-)

 250/250 Mbit/s .............. 499,- pr. md. (Min. pris i 6 mdr.: 2.994,-)

 500/500 Mbit/s .............. 599,- pr. md. (Min. pris i 6 mdr.: 3.594,-)

Tekniker Pakken

Du får: Professionel hjælp fra en tekniker til installation af tv, PC 
og/eller telefon.

Udstyr: Kabelføring fra fiberboksen til dine enheder

Indhold: Max 20 meterkabel pr. enhed. 
Ved installation ud over 20 meter tillægges der 35 kroner pr. løbende meter.

 Tekniker Pakken ....................0 kroner
Gælder første valgfrie enhed. Prisen er ved bestilling med samtidig 
installation af fiberboks.

 Ekstra enhed .................. 295 kroner

Waoo Telefoni2

 Telefoni Forbrug ............... 9,- pr. md.3 (Min. pris i 6 mdr.: 54,-) 

 Telefoni Fri Fastnet .........99,- pr. md.4  (Min. pris i 6 mdr.: 594,-) 

 Nummerflytning ................99,- kroner  (Udfyld fuldmagt)

 Ekstra tjenester ................ 19,- pr. md.  (Viderestilling, telefon-
svarer, vis nummer, forstyr ikke) 

Tillægspakker til Tekniker Pakken

 PC opsætning kablet .....99,- kroner
 Hjælp til tilslutning og opsætning af internet til 1 stk. computer – kun 

Windows styresystem supporteres. 

 PC opsætning trådløst ..99,- kroner
 Hjælp til tilslutning og opsætning af internet til 1. stk. computer til 

Fibia trådløs router – kun Windows styresystem supporteres.

 Smart TV opsætning ......99,- kroner
 Hjælp til tilslutning og opsætning af Smart TV – kun udvalgte model-

ler LG, Samsung, Phillips og Sony.

 TV kanalsøgning .............99,- kroner
 Hjælp til tilslutning og opsætning af TV og kanalsøgning – usorteret.



Send bestillingsarket til: Fibia, Bjerrevej 139, 8700 Horsens
eller e-mail: fiberprodukter@fibia.dk

Orientering  
Din abonnementsaftale indgås med Fibia P/S (herefter Fibia), der er dataansvarlig for de personlige oplysninger, som du afgiver. Fibia behandler dine oplysninger med hen-
blik på eksempelvis leverance af produkterne og − såfremt du har afgivet særskilt samtykke hertil − med det formål at give dig oplysninger om gode tilbud og nye produkter. 
Du har i henhold til persondataloven ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse overfor behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på 
at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Anmodning om indsigt eller indsigelse kan rettes til Fibia’s Kundecenter på telefon 70 29 24 44. Ønsker du ikke fremover at blive 
kontaktet direkte med information om Fibias produkter, kan du meddele dette til Fibia. 

Med din underskrift bekræfter du, at du er myndig og accepterer de gældende abonnementsvilkår, som du finder på vores hjemmeside fibia.dk. Du giver endvidere samtykke 
til, at Fibia til enhver tid, om nødvendigt, kan indhente kreditoplysninger om dig til brug for en kreditvurdering. Aftalen træder i kraft, når Fibia har accepteret denne ordreblan-
ket og fremsendt en ordrebekræftelse. Aftalen vedrørende din produkter er bindende i 6 måneder fra aftalens ikrafttræden og kan således tidligst opsiges 5 måneder efter 
aftalens indgåelse med 1 måneds varsel. Den kollektive aftale er uopsigelig i den aftaleperiode, der er aftalt mellem Fibia og din forening. Du har 14 dages fortrydelsesret 
efter forbrugeraftaleloven. Fortryder du aftalen vedrørende dine produkter, skal du meddele dette til Fibia seneste 14 dage efter, at du har modtaget din ordrebekræftelse. 
Vedrørende nummerportering: Du giver dit samtykke til, at Fibia og Fibia’s samarbejdspartnere må overføre (nummerportere) ovenstående telefonnummer til Fibia. Du giver 
fuldmagt til, at Fibia eller Fibia’s samarbejdspartnere kan foretage de handlinger, der er nødvendige for at nummerportere. Du skal selv snarest muligt opsige alle ekstraydel-
ser, som er knyttet til nummeret, for eksempel ISDN eller internetforbindelse.

Gælder for produkterne
Bindingsperioden er 6 måneder. Produkterne forudsætter adgang til Fibias fibernet. På Fibia.dk finder du fakta om alle vores bredbåndsprodukter. 06.09. 2016.
Regningsgebyr per regning 39 kroner. Betaling via betalingsservice er uden gebyr. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i priser og indhold.

Priseksempel  
Grundpakke .............................................................................................................................. 139,- pr. md.
Fiberbredbånd 20/20 Mbit/s ................................................................................................  169,- pr. md. 
 
Pris i alt ................................................................................................................................... 308,- pr. md. 
Fratræk beløb der afregnes via boligforeningen ............................................................... 139,- pr. md.  

Restbetaling til Fibia............................................................................................... 169,- pr. md.

Læg prisen sammen 
på de produkter du ønsker og fratræk 139 kroner

Bestilling 
– udfyldes med blokbogstaver. Alle felter SKAL udfyldes.

Fuldmagt til flytning af telefonnummer 
Jeg ønsker, at flytte nedenstående fastnetnummer fra nuværende teleselskab (nummerflytning 99,-)

Navn

Adresse  Husnummer Etage

Postnr. By

Telefonnummer Mobilnummer E-mail

Dato Underskrift

Fastnetnummer Teleselskab

Dato Underskrift

Kundeservice/salg 

Mandag 8–17
Tirsdag–fredag 9–16

Tlf. 7029 2444

 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.


