
  

Velkommen til Borgparken
 
Nu kan du forudbestille kabel-TV til byens billigste priser

Der er flere fordele ved at bo hos Borgparken. En af dem er, at du har adgang til  
lynhurtigt internet fra EnergiMidt. 

Men ved du godt, at du også kan få kabel-TV fra EnergiMidt? Endda til byens billigste priser!

Det er hurtigt og nemt at se og forudbestille din løsning. Du skal blot gøre sådan:
1. Gå ind på: www.waooforening.energimidt.dk

2. Indtast din nye adresse

3. Tast nu følgende kode ind: BORGPARKEN

4. Vælg den internethastighed og de TV-pakker, du synes bedst om

Ring ind og tilmeld dig i dag på 70 15 00 60. Så starter vi op, så alt er klart, når du flytter ind.  
Du betaler selvfølgelig først fra den ønskede indflytningsdato.

Vil du have et overblik over de kabel-TV pakker, vi tilbyder?  
Så se mere på bagsiden …

Med venlig hilsen
EnergiMidt Fiberbredbånd A/S

Inklusiv  Waoo! Web TV:TV til din computer  
og ipad til hjemmet  og når du er på  farten.

Fiberbredbånd  |  TV  |  Telefoni  |  www.energimidt.dk



Find den kabel TV-løsning, 

der passer til dit behov

Alt efter behov kan I vælge mellem tre forskellige Waoo! TV-pakker, som alle har de populære Viasat- 
kanaler: Grundpakke, Mellempakke eller Fuldpakke.

Priser på internet finder I på: www.waooforening.energimidt.dk eller 7015 0060

Grundpakke 209,-Mellempakke 379,-Fuldpakke 509,-

Alle kanaler leveres som DVB-C – herudover leveres et stort antal som analog.  Langt de fleste kanaler leveres som HD, selvom det ikke fremgår af logoet.  HD-kanalerne leveres generelt også i almindeligt 

digitalt format (SD) med samme indhold. Kanalerne Viasat Nature og Playboy TV deler sendeflade på samme kanal. DR 1, DR 2 og DR 3 leveres også med synstolkning.

Priserne er gældende til 31/12-2016, medmindre der sker prisændringer, jvf. gældende abonnementsvilkår. Der tages forbehold for trykfejl.
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