Produkt

Teknologi/
Hastighedsinformation
Standard

Waoo Fiber Light

Fiber

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

Pris

Aktuel dækning Leveringstid

Waoo Fiberbredbånd
• Abonnementspris 199,- pr.
md.
• Minimumspris i 6 mdr.
1.194,-

Waoo dækker ca.
30 % af alle
danske
husstande.

Se kampagnepriser her

Din hastighed påvirkes ikke,
selvom der i området er
Alle priser er inkl. moms og i
mange mennesker på nettet. danske kroner.
Du er også uafhængig af
centralens placering.

Anvendelsesmuligheder

Leveringstiden ved Med Waoo fiberbredbånd kan du:
en ny installation vil i
reglen være 4-6
• streame film og Web TV
uger. Kontakt os og • spille online spil
få oplyst nærmere • up- og downloade musik
leveringstid.
• up- og downloade backupfiler
• dele billeder og videoer online
Kontaktinformation • sende e-mails
• surfe på nettet

Medfølgende tjenester
Som Waoo kunde får du adgang til:
• Telefoni Fri Fastnet 99,- med
gratis opkald til danske standardfastnetnumre
• Telefoni Forbrug. Du betaler kun
kr. 9,- kr. i abonnement, og
afregner efter forbrug.
• Dynamisk IP-adresse*

Se, hvad hastighed har af
betydning for dine muligheder på
nettet
Hastighedens betydning for Up-og
Download

Hvis du har TV fra Waoo
påvirker det ikke din
hastighed.
Test din hastighed
Waoo Fiber Basic

Fiber

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

Waoo Fiberbredbånd
• Abonnementspris 299,- pr.
md.
• Minimumspris i 6 mdr.
1.794,Se kampagnepriser her

Din hastighed påvirkes ikke,
selvom der i området er
Alle priser er inkl. moms og i
mange mennesker på nettet. danske kroner.
Du er også uafhængig af
centralens placering.
Hvis du har TV fra Waoo!
påvirker det ikke din
hastighed.
Test din hastighed

Waoo dækker ca.
30 % af alle
danske
husstande.

Leveringstiden ved Med Waoo fiberbredbånd kan du:
en ny installation vil i
reglen være 4-6
• streame film og Web TV
uger. Kontakt os og • spille online spil
få oplyst nærmere • up- og downloade musik
leveringstid.
• up- og downloade backupfiler
• dele billeder og videoer online
Kontaktinformation • sende e-mails
• surfe på nettet
Se, hvad hastighed har af
betydning for dine muligheder på
nettet
Hastighedens betydning for Up-og
Download

Som Waoo kunde får du adgang til:
• Telefoni Fri Fastnet 99,- med
gratis opkald til danske standardfastnetnumre
• Telefoni Forbrug. Du betaler kun
kr. 9,- kr. i abonnement, og
afregner efter forbrug.
• Dynamisk IP-adresse*

Produkt

Teknologi/
Hastighedsinformation
Standard

Waoo Fiber Extra

Fiber

Hastighed: 300/300 Mbit/s
Waoo fiberbredbånd leveres
med hastighedsgaranti. Dvs.
du er garanteret den
hastighed, som du køber
både i upload og download.

Pris

Aktuel dækning Leveringstid

Waoo! Fiberbredbånd
• Abonnementspris 349,- pr.
md.
• Minimumspris i 6 mdr.
2.094,-

Waoo dækker ca.
30 % af alle
danske
husstande.

Se kampagnepriser her

Din hastighed påvirkes ikke,
selvom der i området er
Alle priser er inkl. moms og i
mange mennesker på nettet. danske kroner.
Du er også uafhængig af
centralens placering.

Anvendelsesmuligheder

Leveringstiden ved Med Waoo fiberbredbånd kan du:
en ny installation vil i
reglen være 4-6
• streame film og Web TV
uger. Kontakt os og • spille online spil
få oplyst nærmere • up- og downloade musik
leveringstid.
• up- og downloade backupfiler
• dele billeder og videoer online
Kontaktinformation • sende e-mails
• surfe på nettet

Medfølgende tjenester
Som Waoo kunde får du adgang til:
• Telefoni Fri Fastnet 99,- med
gratis opkald til danske standardfastnetnumre
• Telefoni Forbrug. Du betaler kun
kr. 9,- kr. i abonnement, og
afregner efter forbrug.
• Dynamisk IP-adresse*

Se, hvad hastighed har af
betydning for dine muligheder på
nettet
Hastighedens betydning for Up-og
Download

Hvis du har TV fra Waoo!
påvirker det ikke din
hastighed.
Test din hastighed

Waoo Fiber Full

Fiber

Hastighed: 500/500 Mbit/s
Waoo fiberbredbånd leveres
med hastighedsgaranti. Dvs.
du er garanteret den
hastighed, som du køber
både i upload og download.

Waoo! Fiberbredbånd
• Abonnementspris 449,- pr.
md.
• Minimumspris i 6 mdr.
2.694,Se kampagnepriser her

Din hastighed påvirkes ikke,
selvom der i området er
Alle priser er inkl. moms og i
mange mennesker på nettet. danske kroner.
Du er også uafhængig af
centralens placering.
Hvis du har TV fra Waoo!
påvirker det ikke din
hastighed.
Test din hastighed

Waoo dækker ca.
30 % af alle
danske
husstande.

Leveringstiden ved Med Waoo fiberbredbånd kan du:
en ny installation vil i
reglen være 4-6
• streame film og Web TV
uger. Kontakt os og • spille online spil
få oplyst nærmere • up- og downloade musik
leveringstid.
• up- og downloade backupfiler
• dele billeder og videoer online
Kontaktinformation • sende e-mails
• surfe på nettet
Se, hvad hastighed har af
betydning for dine muligheder på
nettet
Hastighedens betydning for Up-og
Download

Som Waoo kunde får du adgang til:
• Telefoni Fri Fastnet 99,- med
gratis opkald til danske standardfastnetnumre
• Telefoni Forbrug. Du betaler kun
kr. 9,- kr. i abonnement, og
afregner efter forbrug.
• Dynamisk IP-adresse*

*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. Dette 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.

