
Viaplay til Waoo! kunder med Viasat tv-pakke 
 
Hvis du er Waoo! kunde og har abonnement på en tv-pakke fra Viasat, giver vi dig OnDemand-tjenesten viaplay.dk uden beregning. 
Du får adgang til viaplay.dk og det indhold på Viaplay som svarer til din nuværende kanalpakke hos Waoo   
 
Du får adgang til et bredt udvalg af serier fra USA og Danmark, de bedste komedier, dramaer og krimier, som du kan se, lige når du 
har lyst. Du kan bruge viaplay.dk både på din computer, tablet, mobil, smart TV og spillekonsol.  
 
Du har også adgang til Viasat Film OnDemand hvis du har Waoo! Viasat Total. 
 
Du skal bruge dit Waoo! kundenr., som du finder på din tv-boks. Se i guiden nedenfor, hvordan du finder dit kundenr. 
 
Har du problemer med at oprette din Viaplay konto, kan du kontakte Viaplay support på mail: Support@viaplay.dk. Viaplay support 
kan hjælpe med tekniske spørgsmål. Har du spørgsmål til din Waoo! tv-pakke, skal du kontakte dit lokale energiselskab. 

Sådan opretter du din Viaplay konto uden beregning: 

Trin 1: Gå ind på https://signup.viaplay.dk  

 

Trin 2: Vælg dit energiselskab, indtast dit Waoo! kundenr. som du finder på tv-boksen samt din e-mail. Se i guiden nedenfor 

hvordan du finder dit kundenr. 
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Trin 3:  
A) Indtast dine oplysninger, så du kan oprette din Viaplay konto uden beregning 

 

B) Har du allerede en Viaplay konto, kan du tilknytte dit abonnement uden beregning til din eksisterende konto.  



 

Trin 4: 
Din Viaplay konto er nu oprettet, og du får tilsendt en bekræftelse på din registrering pr. mail.  

 

 



Er du klar til at oprette dig på Viaplay.dk, så klik her! 
 

Har du problemer med at registrere din Viaplay konto, kan du kontakte Viaplay support på mail: Support@viaplay.dk. 
Viaplay support kan hjælpe med tekniske spørgsmål. Har du spørgsmål til din Waoo! tv-pakke, skal du kontakte dit lokale 
energiselskab. 
 
Fakta om oprettelse af Viaplay konto for Viasat kunder via Waoo!:  

 Opret din Viaplay konto via dit Waoo! kundenummer, som du finder på din tv-boks 

 Du får adgang til viaplay.dk og det indhold på viaplay som svarer til din nuværende kanalpakke hos Waoo   

 Har du allerede en Viaplay konto, kan du tilknytte din eksisterende konto til dit abonnement uden beregning  
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Hjælp til at finde dit kundenummer på din Waoo! tv-boks 
1) Tryk Menu på fjernbetjeningen, og find menupunktet ”Opsætning” ved at trykke på  eller . 

 

 

 

2) Tryk på   til du kommer til punktet ”Systeminfo”, og tryk OK på fjernbetjeningen. 
 

 

  



3) Nu er du i Systeminfo, og på menupunktet ”Set-top boks”. Tryk på  på fjernbetjeningen, og tryk på  for at komme til 
Kundenr. 
 

 


