
Waoo TV 
Standard pakker

Waoo Stor TV-Pakke

Waoo Favorit TV-Pakke

Waoo Lille TV-Pakke

pixel.tv

Værdi  
449,-/md.Streaming med film, serier, reality og sport.

Værdi  
199,-/md.

TV 2 Play Favorit + Sport (uden reklamer)  
TV 2s live kanaler og streaming fra arkivet. 

*Kanalen Sport Ultra HD kræver, at dit TV har HEVC dekoder. Har dit TV ikke HEVC dekoder indbygget, men tilvælger du  
vores 4K TV-boks kan du godt se kanalen, men ikke i 4K-kvalitet.
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109,- 
+ valgte kanaler 299,- 529,- 699,-

129,- 
+ valgte kanaler 319,- 549,- 719,-

Waoo TV Go
Streaming TV

Waoo TV
TV-boks

TV Go eller TV via TV-boks
Waoo TV Go er når du ser din TV-løsning kun som streaming, dvs. du ser TV via internettet på 
din computer, tablet og mobil. Med en chromecast kan du caste signalet fra din mobilenhed op 
på dit TV, eller du kan hente Waoo TV app’en til Apple TV (gen. 4 eller nyere) og android Smart 
TV (version 9 eller nyere). TV Go giver dig mulighed for at tage din TV-løsning med dig - også til 
udlandet så længe du er indenfor EUs grænser. 

TV via TV-boks giver dig en forrygende billedkvalitet via vores 4K TV-boks, som også giver dig 
nem adgang til dine TV-kanaler og mulighed for at hente dine favorit apps ned på TV-boksen, 
så du kan se f.eks. Youtube, TV 2 PLAY m.m. via TV-boksen. Dog ikke Netflix. 
TV via TV-boks giver dig også adgang til dine kanaler som Web TV (TV Go), så du kan streame 
dem, uanset hvor du er (indenfor EU).

Maksimal fleksibilitet  
med Waoo Flex
Med Flex vælger du selv de kanaler, du har brug for. I grundabonnementsprisen kan du frit  
vælge de DR kanaler og nabolandskanaler, som du ønsker uden det koster dig mere end  
grundabonnementet. 

Waoo Flex
Det oplagte valg til dig, som kan nøjes med  

få kanaler fra forskellige TV-pakker.



* Kanaler markeret med * kan ikke tilkøbes Waoo TV Go. 
**  Travel XP er kun i 4K format og kan derfor kun ses via 4K TV-boksen

10
,-

/m
d.

  
pr

. k
an

al pixel.tv

20
,-

/m
d.

  
pr

. k
an

al
0,

-/
m

d.
Frit Valg kanaler 
til Waoo Flex
Public Service kanalerne er gratis kanaler, 
som du kan tilvælge enkeltvis eller alle sam-
men.  

Du kan nemt bestille både gratiskanalerne 
og de øvrige Frit Valg Kanaler med din fjern-

betjening, så du kan se dem på TV-boks eller 
på Web TV på din PC med det samme. 

Frit Valg kanaler kan du også afbestille igen 
via din fjernbetjening på TV-boksen, eller via 
Web TV på din PC, når du ikke længere  
ønsker kanalen.



Vi tager forbehold for ændringer i produkt og pris. 
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90,-/md.  120,-/md.  70,-/md.  

 

Værdi  
199,-/md.

TV 2 Play Favorit + Sport (uden reklamer)  
TV 2s live kanaler og streaming fra arkivet. 

TV 2 Komplet: 149,-/md.

TV 2 Komplet er  
et tilkøb af TV 2 PLAY  
+ alle TV 2-kanalerne  

til Flex TV, Lille  
og Favorit


