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På opfordring af den lokale grundejerforening er vi netop i gang med at etablere fibernet i dele af 
dit lokalområde i forbindelse med optimeringen af elnettet. Derfor kan vi nu tilbyde dig din helt 
egen digitale motorvej med markedets vildeste internethastighed, spændende TV muligheder 
og billigere telefoni.

Fibernettet er en fremtidssikring af din bolig
Du har mulighed for at få etableret fibernet fra vejen og ind til din bolig. Etablering koster 
500,- og omfatter etablering via nærmeste føringsvej og max 20 meter.

Hvis du har særlige ønsker til føring af fibernettet, er du velkommen til at bestille et gratis og 
uforpligtigende teknikerbesøg. Sammen kan I lægge en individuel plan for føringen af fibernettet 
og opsætning af fiberboks. Ønsker du hjælp til evt. indvendig kabling fra fiberboks til computer 
og TV, kan du også få et tilbud på en individuel løsning. Planen skal være på plads, inden vi graver 
forbi din bolig, så ring eller returner svarkortet allerede i dag og bestil et teknikerbesøg.

Bestil nu og få ekstra hastighed til 0,- resten af året
For at få fibernet til din bolig skal du som minimum bestille fiberbredbånd. Lige nu tilbyder vi 
lynhurtigt Waoo! Fiberbredbånd 40/40 Mbit/s for kun 199,- pr. md., og bestiller du senest 
31.10.12, lægger vi ekstra hastighed oveni, så du kan prøve en markedets vildeste hastig-
heder på hele 60/60 Mbit/s resten af året til samme pris. Det giver dig for alvor mulighed  
for at mærke, hvordan fibernet kan gøre en forskel i din hverdag og sende de gammeldags  
kobberkabler til tælling. 

Hos NRGi får du naturligvis hastighedsgaranti. Det vil sige, at du har vores garanti for at få den 
hastighed, du betaler for. Ønsker du også Waoo! TV og telefoni så læs mere på waoo.dk

Med venlig hilsen

Opgrader til fremtidens fibernet og få  
markedets vildeste internethastighed

Du kan bestille på 
følgende måder:

• Udfyld vedlagte svarkort 

•  Gå ind på www.waoo.dk. 

•  Ring til kundeservice på 
79 29 29 00 

•	Mød os, når vi  
 parkerer med Waoo!  
 fiberdemovognen  
 følgende dage: 
 Hjørnet af Ellemarksvej  
 og Stadion Allé               
 20. september 2012  
 fra kl. 15- 18 
 Hjørnet af Ordrupvej  
 og Valbyvej                        
 26. september 2012  
 fra kl. 15- 18 
 Hjørnet af Gentoftevej 
 og Holtevej                    
 31. oktober 2012  
 fra kl. 14- 18

Fo
rb

eh
ol

d 
fo

r t
ry

kf
ej

l o
g 

pr
od

uk
tæ

nd
rin

g 
ud

en
 v

ar
se

l. 
Fo

r v
ilk

år
 s

e 
nr

gi
fib

er
ne

t.d
k 

    
    

    
    

26
09

2

1   Min. pris i 6 mdr.: 1.694,-. Prisen består af abonnement (6x199,-) 1.194,- og etablering 500,- (engangsbeløb). Bindingsperioden er 6 mdr. Kampagneprisen 
gælder i 6 mdr. Herefter er normalprisen: 299,- pr. md. Kampagneprisen gælder for alle kunder, der ikke har modtaget internet, TV og/eller telefoni via deres 
fibernetforbindelse de seneste 6 mdr. Forudsætter adgang til fibernettet. Spar 600,- (100,- x 6 mdr.).

2   Hastighedsgaranti forudsætter at testen er gennemført på testdinhastighed.dk og rapporteret efter betingelserne. Der henvises i øvrigt til vores generelle 
vilkår på nrgifibernet.dk/betingelser

Waoo! 2 inkl. waoo  
• Lynhurtigt 40/40 Mbit/s fiberbredbånd
• Hastighedsgaranti2 
• Underholdning på computeren med waoo   
• Telefoni 0,- abonnement

199,-pr. md.

Normalpris efter 6 mdr.: 299,- Min. pris i 6 mdr.: 1.694,-   
Heraf:  Etablering 500,- (engangsbeløb) 1. Bestil senest 31.10.2012. Får du dit 

internet betalt?
Vi ændrer din  

nuværende aftale og 
sørger for, at fakturaen 

sendes til din  
arbejdsgiver. 

26092 - NRG Marselisborg brev 2 A4 rev03.indd   1 12-09-2012   10:22:56


