Bestillingsark
til alle beboere i Frydenlund og Tirsbækbakker
Waoo Viasat TV1
Vælg mellem tre tv-pakker. Kræver IKKE tv-boks.
Waoo Viasat Lille TV-pakke

Waoo Viasat Favorit TV-pakke

Lille TV-Pakke

Favorit TV-Pakke

Pr. md. ..........................................

159,-

Minimumspris i 6 mdr. ..................................954,-

Pr. md. ..........................................

Waoo Viasat Stor TV-pakke
Stor TV-Pakke

399,-

Minimumspris i 6 mdr. .............................. 2.394,-

Pr. md. ..........................................

569,-

Minimumspris i 6 mdr. .............................. 3.414,-

pixel.tv
Favorit TV-Pakke indeholder også alle kanaler fra Lille TV-Pakke.

Total

Stor TV-Pakke indeholder også alle kanaler fra Favorit og Lille TV-Pakke.
1) Din forening har indgået en kollektiv aftale med Fibia. Du kan frit disponere over 159 kroner til tv og/eller fiberbredbånd. Beløbet kan kun fratrækkes én gang.
Hvad du bestiller derudover, afregnes direkte med Fibia. Er den kollektive afregning højere end totalbeløbet, kan differencen ikke udbetales.
Regionskanaler er afhængige af bopæl. Alle kanaler leveres digitalt (DVB-C). Nogle kanaler leveres også som HD, selvom det ikke fremgår af logoet. Kanalerne Viasat Nature
og Playboy TV deler sendeflade på samme kanal.

Waoo
Fiberbredbånd1
20/20 Mbit/s................. 179,- pr. md.

Tilvalg
til Fiberbredbånd
Smart WiFi sæt.............. 39,- pr. md.2

(Min. pris i 6 mdr.: 1.074,-)

(+ bokshåndtering 99,-)

50/50 Mbit/s................. 229,- pr. md.

Smart WiFi enhed..........20,- pr. md.

(Min. pris i 6 mdr.: 1.374,-)

75/75 Mbit/s................. 259,- pr. md.
(Min. pris i 6 mdr.: 1.554,-)

Fast IP-adresse .............39,- pr. md.
(Oprettelse 99,-. Kun én fast IP-adresse
pr. husstand)

100/100 Mbit/s............ 319,- pr. md.
(Min. pris i 6 mdr.: 1.914,-)

250/250 Mbit/s............ 399,- pr. md.
(Min. pris i 6 mdr.: 2.394,-)

Waoo TV-bokse
(tilvalg til Waoo Viasat TV)
Leje af første 4K tv-boks
uden harddisk pr. md. .............. 69,(Min. pris i 6 mdr.: 513,- (6 mdr. x 69,- +
bokshåndtering 99,-))

Leje af første tv-boks
med harddisk pr. md..................99,(Min. pris i 6 mdr.: 693,- (6 mdr. x 99,- +
bokshåndtering 99,-))

Køb af 4K tv-boks
uden harddisk ........................1.299,(+ bokshåndtering 99,-)

Køb af tv-boks
med harddisk ........................1.999,(+ bokshåndtering 99,-)

2) Smart WiFi er udvidet wi-fi, som med 2 eller 3 enheder kan forbedre rækkevidden af det trådløse netværk i hele dit hjem. Smart WiFi leveres med 2 enheder. Én ekstra
enhed kan lejes.
OBS: Du betaler kun for bokshåndtering én gang, uanset hvor mange bokse du bestiller.

Waoo Telefoni3
Telefoni Forbrug4.............................................................................................................................................................................19,- pr. md. (Min. pris i 6 mdr.: 114,-)
Telefoni Fri Fastnet.og Mobil5 ......................................................................................................................................................99,- pr. md. (Min. pris i 6 mdr.: 594,-)
Nummerflytning (udfyld fuldmagt til nummerflytning).......................................................................................................................................................................99,Ekstra tjenester (Viderestilling, telefonsvarer, vis nummer, forstyr ikke).............................................................................................................................19,- pr. md.
Tjenester til telefoni uden beregning:
Nyt telefonnummer

Hemmeligt nummer

Spær opkald til udlandet 		

Spær opkald til betalingsnumre

Spær for anonyme opkald

Skjult nummer 		

Spær opkald til mobilnumre		

SaldoMax __________kr. pr. md.

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

Teleselskab

Dato

Underskrift

Ja tak, jeg vil gerne modtage Fibias nyhedsbrev
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.

Bestilling - udfyldes med blokbogstaver. Alle felter SKAL udfyldes.

Navn
Adresse		
Postnr.

By

Telefonnummer

Mobilnummer

Husnummer

Etage

E-mail

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 henblik 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 Fibias 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 ordreblanket og fremsendt en ordrebekræftelse. Aftalen er bindende i 6 måneder fra aftalens ikrafttræden og kan således tidligst opsiges 5 måneder efter aftalens indgåelse med
1 måneds varsel. Du har 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Fortryder du aftalen, 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 Fibias samarbejdspartnere må overføre (nummerportere) ovenstående telefonnummer
til Fibia. Du giver fuldmagt til, at Fibia eller Fibias samarbejdspartnere kan foretage de handlinger, der er nødvendige for at nummerportere. Du skal selv snarest muligt opsige
alle ekstraydelser, 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.
Regningsgebyr per regning 39 kroner. Betaling via betalingsservice er uden gebyr. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i priser og indhold.

Send bestillingsarket til Fibia, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge eller
via e-mail: fiberprodukter@fibia.dk
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3) Waoo Telefoni kan kun bestilles med Waoo Fiberbredbånd
4) 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.
5) Telefoni Fri Fastnet og Mobil: Du får fri samtale til fastnet-og mobilnumre Danmark. Du betaler kun for samtale til service- og betalingsnumre samt til udlandet.

