PRIVAT

AURA Fiber: Bredbåndsfakta

Gyldig pr. 3. september 2019

Teknologien for alle vores produkter er baseret på fiber.
Ca. 30 % af alle danske husstande har adgang til fibernettet.
Leveringstiden ved en ny installation vil i reglen være 4-6 uger. Kontakt os og få oplyst nærmere leveringstid.
>>Kontakt os

Produkt

Waoo Fiber Light

Hastighedsinfo

Pris

Anvendelsesmuligheder

Medfølgende tjenester

Hastighed: 10/10 Mbit
Waoo fiberbredbånd leveres
med hastighedsgaranti*.
Dvs. du er garanteret den
hastighed, som du køber både i
upload og download.

Abonnementspris 229,00 pr. md.

Med Waoo fiberbredbånd kan du:

Minimumspris i 6 mdr. 1.869,00

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Din hastighed påvirkes ikke,
selvom der i
området er mange mennesker
på nettet. Du er også uafhængig
af centralens placering.
Hvis du har TV fra Waoo påvirker
det ikke din hastighed.
>>Test din hastighed

Plus evt. tilslutning 495,00 kr
Alle priser er inkl. moms og i
danske kroner.
>>Se produkter og priser

Streame film og Web TV
Spille online spil
Up- og downloade musik
Up- og downloade backupfiler
Dele billeder og videoer online
Sende e-mails
Surfe på nettet

Viaplay Film & Serier
Dynamisk IP-adresse**
Sikkerhedspakke fra Chili
Security

Se, hvad hastighed har af
betydning for dine muligheder på
nettet.
>>Læs mere om internethastighed

Kontakt os for at høre mere
87 92 55 77
eller fibernet@aura.dk
Læs mere på aura.dk

Knudsminde 10 · 8300 Odder · Tlf. 87 92 55 77
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Produkt

Waoo Fiber Basic

Hastighedsinfo

Pris

Anvendelsesmuligheder

Medfølgende tjenester

Hastighed: 100/100 Mbit
Waoo fiberbredbånd leveres
med hastighedsgaranti*.
Dvs. du er garanteret den
hastighed, som du køber både i
upload og download.

Abonnementspris 319,00 pr. md.

Med Waoo fiberbredbånd kan du:

Minimumspris i 6 mdr. 1.914,00

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Viaplay Film & Serier
Dynamisk IP-adresse**
Sikkerhedspakke fra Chili
Security

•
•
•
•

Viaplay Film & Serier
Smart Wifi
Dynamisk IP-adresse**
Sikkerhedspakke fra Chili
Security
Udvidet installation
25 Gb. Online Harddisk
(Chili Cloud)

Din hastighed påvirkes ikke,
selvom der i
området er mange mennesker
på nettet. Du er også uafhængig
af centralens placering.

Plus evt. tilslutning 495,00 kr
Alle priser er inkl. moms og i
danske kroner.
>>Se produkter og priser

Se, hvad hastighed har af
betydning for dine muligheder på
nettet.

Hvis du har TV fra Waoo påvirker
det ikke din hastighed.
>>Test din hastighed
Hastighed: 300/300 Mbit
Waoo fiberbredbånd leveres
med hastighedsgaranti*.
Dvs. du er garanteret den
hastighed, som du køber både i
upload og download.

Waoo Fiber Extra

Din hastighed påvirkes ikke,
selvom der i
området er mange mennesker
på nettet. Du er også uafhængig
af centralens placering.
Hvis du har TV fra Waoo påvirker
det ikke din hastighed.
>>Test din hastighed

Streame film og Web TV
Spille online spil
Up- og downloade musik
Up- og downloade backupfiler
Dele billeder og videoer online
Sende e-mails
Surfe på nettet

>>Læs mere om internethastighed
Første 6 måneder 249,00 kr
Herefter er
Abonnementspris 369,00 pr. md.
Minimumspris i 6 mdr. 1.494,00
Plus evt. tilslutning 495,00 kr
Alle priser er inkl. moms og i
danske kroner.
>>Se produkter og priser

Med Waoo fiberbredbånd kan du:
•
•
•
•
•
•
•

Streame film og Web TV
Spille online spil
Up- og downloade musik
Up- og downloade backupfiler
Dele billeder og videoer online
Sende e-mails
Surfe på nettet

•
•

Se, hvad hastighed har af
betydning for dine muligheder på
nettet.
>>Læs mere om internethastighed

Kontakt os for at høre mere
87 92 55 77
eller fibernet@aura.dk
Læs mere på aura.dk

Knudsminde 10 · 8300 Odder · Tlf. 87 92 55 77
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Produkt

Hastighedsinfo

Pris

Hastighed: 1000/1000 Mbit
Abonnementspris 489,00 pr. md.
Waoo fiberbredbånd leveres med
hastighedsgaranti*. På vores
Minimumspris i 6 mdr. 2.934,00
1000/1000 er den garanterede
hastighed 900/900.
Plus evt. tilslutning 495,00 kr

Waoo Fiber Full

Din hastighed påvirkes ikke,
selvom der i
området er mange mennesker
på nettet. Du er også uafhængig
af centralens placering.
Hvis du har TV fra Waoo påvirker
det ikke din hastighed.
>>Test din hastighed

Alle priser er inkl. moms og i
danske kroner.
>>Se produkter og priser

Anvendelsesmuligheder

Medfølgende tjenester

Med Waoo fiberbredbånd kan du:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Streame film og Web TV
Spille online spil
Up- og downloade musik
Up- og downloade backupfiler
Dele billeder og videoer online
Sende e-mails
Surfe på nettet

•
•

Viaplay Film & Serier
Smart Wifi
Udvidet Installation
Dynamisk IP-adresse**
Sikkerhedspakke fra Chili
Security
100 Gb. Online Harddisk
(Chili Cloud)
Altid nyeste Waoo udstyr

Se, hvad hastighed har af
betydning for dine muligheder på
nettet.
>>Læs mere om internethastighed

*Hastighedsgaranti
Når du tager hastighedstesten, skal du være opmærksom på, at en række forudsætninger skal være opfyldt for, at resultatet af dit hastighedstjek er så præcist
som muligt. Når du tager vores hastighedstest, er det derfor en god idé at være opmærksom på, at forudsætningerne for korrekt måling er opfyldt:
•
•
•
•
•
•

Foretag målingen direkte på din fiberboks.
Slå dit trådløse netværk fra.
Luk alle kørende programmer.
Brug godkendte kabler (Cat 5 eller 6).
Slå din indbyggede firewall og dit antivirusprogram fra (husk dog at slå den til igen efter hastighedstesten).
Brug en nyere computer eller iPad.

Kontakt os for at høre mere
87 92 55 77
eller fibernet@aura.dk
Læs mere på aura.dk

Knudsminde 10 · 8300 Odder · Tlf. 87 92 55 77

PRIVAT
**IP Adresse
Når du køber en fiberbredbåndsforbindelse får du som standard tildelt en Dynamisk IP adresse. En Dynamisk IP adresse er ikke det samme som en Dynamisk Offentlig IP adresse, men kan, i visse områder, være en Dynamisk Privat IP adresse.
Det sikrer, at du kan få adgang til internettet. Har du behov for at tilgå dit hjemmenetværk fra internettet, har du brug for en Offentlig IP adresse og har derfor
mulighed for at købe en Fast IP adresse. En Fast IP adresse er altid en Offentlig IP adresse.
Har du ikke behov for at tilgå dit hjemmenetværk fra internettet, behøver du ikke tænke på, om du har en Dynamisk Offentlig IP adresse eller en Dynamisk Privat
IP adresse, da det ikke har betydning for, at tilgå internettet fra din PC, MAC, Tablet, Smartphone eller lignende.
Du kan max købe én Fast IP-adresse pr. husstand. Hos AURA Fiber/Waoo! tildeler vi altid IP-adresser via en DHCP-server, der er det mest almindelige på internettet. Hvis du vælger at tilkøbe en Fast IP-adresse, skal du være opmærksom på, at denne stadigvæk vil blive tildelt via en DHCP-server, dog vil du altid få tildelt
den samme IP-adresse.
Vi har hos AURA Fiber/Waoo! ikke mulighed for, at tilbyde en Statisk Fast IP adresse uden brug af DHCP-server, hvor du selv konfigurerer dit udstyr med IP-informationerne fra os.

Reverse DNS
AURA tilbyder ikke Reverse DNS til private internet forbindelser.

Kontakt os for at høre mere
87 92 55 77
eller fibernet@aura.dk
Læs mere på aura.dk

Knudsminde 10 · 8300 Odder · Tlf. 87 92 55 77

