
Tilvalg til 

WAOO
FIBERPAKKER
BASIC, EXTRA OG FULL

Film & Serier

Film & Serier

Få endnu mere ud af Danmarks bedste internet. Saml dine streaming-
tjenester i én pakke og få adgang til mere indhold til en lavere pris.

Hvis du allerede er bruger af en eller flere af streamingtjenesterne 
beholder du selvfølgelig din profil, historik og gemte favoritter. Du 
får et samlet overblik og betaler streaming pakken sammen med dit 
internet.

WAOO 
STREAMING 

NY STREAMING PAKKE
WAOO STREAMING FILM & SERIER FAMILY*   pr. md. 189,- 

WAOO STREAMING FILM & SERIER BASIC*  pr. md. 149,-
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STREAMINGTJENESTER 
VIAPLAY FILM & SERIER  
Masser af underholdning for hele familien. Med Viaplay får du de nyeste 
film, den bedste børneunderholdning, store danske og internationale serier 
samt alle de nyeste afsnit af dine TV3-favoritter før alle andre. 

TV 2 PLAY BASIC 
Med TV 2 PLAY Basispakken uden reklamer får du adgang til hele TV 2’s 
arkiv – herunder tidligere sendte udsendelser, samt film og snigpremierer.
Du finder også et stort udvalg af nyhedsudsendelser, magasinprogrammer 
og dokumentarprogrammer.
Når du vælger at se noget fra arkivet vil udsendelsen gå i gang med det 
samme.

DANSK FILMSKAT
Dyk ned i et bredt udvalg af filmklassikere – lige når du har lyst! Olsen 
Banden, Dirch Passer og alle dine andre favoritter er klar til at stå for 
underholdningen. Hver fredag får du 4 nye film ind i samlingen, så 
weekenden bliver endnu sjovere!

*Priserne gælder kun for nye kunder på streamingpakker. Bestilling af Waoo Streaming produkter 
forudsætter abonnement på Waoo fiberbredbånd. Abonnementet giver adgang til de omfattede 
streamingtjenester, men forudsætter at du selv registrerer dig og opretter en konto hos den enkelte 
streamingtjeneste. Streamingabonnementet indgås med en bindingsperiode på 1 måned. Abonne-
mentet kan opsiges med en måneds varsel, dog tidligst til udløbet af bindingsperioden. Du har 14 
dages fortrydelsesret ved enhver bestilling af Waoo Streaming produkter. Ved bestilling samtykker 
du til, at adgangen til tjenesterne leveres med det samme, og at fortrydelsesretten bortfalder, hvis du 
bruger adgangen til streamingtjenesterne inden for fortrydelsesfristen.

NORMALPRIS 
PR MD.

  99,-

NORMALPRIS 
PR MD.
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NORMALPRIS 
PR MD.
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