INDSEND BESTILLING i svarkuverten
Kundeoplysninger/installationsadresse

Udfyldes med blokbogstaver. Felter markeret med * SKAL udfyldes.
Navn*
Adresse*
Postnr.*

By *

Evt. anden faktureringsadresse
Telefon*

E-mail5*

CPR.nr. (kræver samtykke, se nedenfor)*
Dato:*

Underskrift:*

Jeg bekræfter hermed at have bestilt de afkrydsede produkter. Jeg accepterer hermed gældende tilslutnings- og abonnementsvilkår fra Eniig (kan ses på
www.eniig.dk). Jeg bekræfter også at være myndig samt at være ejer af boligen på den installationsadresse, der er angivet ovenfor - eller have fået tilladelse
af ejeren til at bestille produkter. Aftalen er gældende, når jeg har modtaget ordrebekræftelsen fra Eniig.
5

For at du kan aktivere sikkerhedspakken og online harddisk, har vi brug for din e-mail. Du vil modtage en mail fra fiberchili@eniig.dk.

CPR - Dit samtykke til Eniig Fiber A/S’ behandling af CPR-nummer

Ved din angivelse af dit CPR-nummer og afkrydsning af dette felt, giver du Eniig udtrykkeligt samtykke til at anvende dit CPR-nummer til nedenstående formål.
Når du er fiberbredbåndskunde hos Eniig, registrerer og behandler vi dit CPR-nummer. Dette er vi nødt til for at sikre entydig identifikation af dig som kunde
og for at sende dig tilgodehavender via NemKonto, kommunikere med dig via e-Boks samt tilmelde og indhente kreditoplysninger fra det Centrale Person
Register samt kreditoplysningsbureauer godkendt af datatilsynet.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til Eniigs behandling af dit CPR-nummer ved at skrive til os på Fiber-persondata@eniig.dk. Vi vil herefter ikke
behandle dit CPR-nummer, medmindre vi har et andet retligt grundlag hertil. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi ikke længere kan levere fiberbredbånd til dig, da CPR-nummeret er af afgørende betydning for korrekt identifikation af dig som fiberbredbåndskunde. Dit fiberbredbåndsabonnement vil derfor blive annulleret i overensstemmelse med Eniigs leveringsbetingelser ved din tilbagekaldelse af samtykket.
Dit CPR-nummer vil blive opbevaret hos Eniig, så længe det er nødvendigt for opfyldelse af ovennævnte formål.

Fortrydelsesret

Bemærk at du har ret til at træde tilbage fra denne abonnementsaftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den
dag, hvor din ordrebekræftelse er modtaget. Hvis Parterne har aftalt, at Eniig påbegynder tilslutning af Abonnenten inden fortrydelsesfristens udløb, ophører
Abonnentens fortrydelsesret dog allerede ved Eniigs tilslutning af Abonnenten til fibernettet. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Eniig om din
beslutning om at fortryde denne abonnementsaftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev og e-mail). Læs mere om din fortrydelsesret i dine
abonnementsvilkår, som du finder på www.eniig.dk.

Tilmelding til nyhedsbrev

JA TAK, jeg vil gerne modtage relevante tilbud, rådgivning og konkurrencer relateret til internet, TV, indholdstjenester samt
telefoni via e-mail og accepterer nedenstående betingelser for markedsføringssamtykke. Eniig Fiber A/S behandler mine personoplysninger i overensstemmelse med deres persondatapolitik, herunder til målrettet markedsføring via sociale medier.

Betingelser for markedsføringssamtykke - Fiber E-mail

Ved at tilmelde mig accepterer jeg, at Eniig Fiber A/S fremover må kontakte mig pr. e-mail (ca. 12 gange årligt) med relevante tilbud, rådgivning og konkurrencer relateret til internet, TV, indholdstjenester samt telefoni. Du kan til enhver tid framelde dig denne service nederst i vores nyhedsbreve, ved at ringe
på 7015 0060 eller skrive til kunde@service.fiberbredbaand.dk (skriv ”Afmeld nyhedsbrev” i emnefeltet). Kommer der fremover andre relevante produkter,
samarbejdspartnere eller måder at kommunikere på, må Eniig Fiber A/S benytte dette samtykke til at orientere dig og spørge dig, om du ønsker at opdatere
dit samtykke eller data om dig.

Behandling af dine persondata

Når du ønsker at blive kontaktet vedrørende et eller flere af vores produkter eller regninger, registrerer vi de data, som du oplyser i formularen. Vi har behov
for disse data, så vi kan kontakte dig og give dig den bedst mulige rådgivning ift. de ønskede produkter og regninger. Når du har oplyst disse data ved bestilling, giver du det eller de pågældende selskaber, der er nævnt i bestillingen herunder Waoo A/S, samtykke til at anvende dataene til ovenstående formål. Du
kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte Eniig Fiber A/S på e-mail Fiber-persondata@eniig.dk.
Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse
mod vores behandling af dine persondata, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine persondata, som du mener er ukorrekte, forældede m.v.,
og du kan anmode om, at behandlingen af dine persondata blokeres. Yderligere informationer om dine rettigheder og vores behandling af dine persondata
kan findes i vores persondatapolitik - www.eniig.dk/persondatapolitik.
Har du spørgsmål til vores behandling af dine persondata, eller vil du indgive en klage i den forbindelse, kan du kontakte Eniig Fiber A/S ved at sende en e-mail
til Fiber-persondata@eniig.dk

Eniig Fiber A/S
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg

WAOO

DE FØRSTE
2 MÅNEDER

WAOO

FIBER LIGHT

FIBER BASIC

FIBER EXTRA

• 20/20 Mbit/s
• Sikkerhedspakke
• Standard WiFi

• 100/100 Mbit/s
• Sikkerhedspakke
• Standard WiFi

•
•
•
•
•

249,-/md.1

319,-/md.2

300/300 Mbit/s
Sikkerhedspakke
25 GB online harddisk
Smart WiFi
Udvidet Installation

369,-/md.3

0,WAOO

FIBER FULL
• 500/500 Mbit/s
• Sikkerhedspakke
• 100 GB online harddisk
• Smart WiFi
• Udvidet Installation
• Nyeste Waoo-udstyr

469,-/md.4

Første 2 måneder 0,-

Første 2 måneder 0,-

Første 2 måneder 0,-

Første 2 måneder 0,-

Jeg ønsker at tilvælge:

Jeg ønsker at tilvælge:

Jeg ønsker at fravælge:

Jeg ønsker at fravælge:

Smart WiFi 49,-/md.
Udvid. Installation 799,-

Smart WiFi 49,-/md.
Udvid. Installation 799,-

Smart WiFi 0,-/md.
Udvid. Installation 0,-

Smart WiFi 0,-/md.
Udvid. Installation 0,-

Min. prisen består af 6 mdr. abonnement + 750,- i tilslutning.
1
Min. pris: 1.746,-. 2 Min. pris: 2.026,-. 3 Min. pris: 2.226,-. 4 Min. pris: 2.626,-.

TV-pakker (HUSK, at bestilling af TV forudsætter fiberbredbånd)
Waoo Mini TV-pakke���������������������������������� 129,Min. pris 873,-

Waoo Viasat Lille TV-pakke���������������������� 249,-

Waoo Viasat Stor TV-pakke + Viaplay Total 599,Min. pris 3.594,-

Total

Min. pris 1.494,-

Waoo Viasat Favorit TV-pakke����������������� 449,Min. pris 2.694,-

Streamingtjeneste med masser af FILM, SERIER og SPORT
Værdi 299,-

Hvordan vil du se TV?
TV med boks (én boks inkl.)

TV uden boks (kabel TV)*
Kabel TV + TV med boks (merpris: kr. 40/md.)*

*
T ilbydes ikke med Waoo Mini TV-Pakke.
Min. pris består af 6 mdr. abonnement samt forsendelse og håndtering af udstyr 99,- (engangsbeløb), hvor nødvendigt.
Fiberbredbånd er obligatorisk og skal tillægges min. prisen.

Telefoni (HUSK, at bestilling af telefoni forudsætter fiberbredbånd)
Telefoni Forbrug���������������������������������������������������������������������������������������������������������� pr. md. i 6 mdr. 0,Herefter 19,- pr. md. Min. pris 0,-

Fri fastnettelefoni til Fastnet & Mobil���������������������������������������������������������������������� pr. md. i 6 mdr. 0,Herefter 99,- pr. md. Min. pris 0,-

Vis nummer er inkluderet. Min. prisen består af 6 mdr. abonnement. Fiberbredbånd er obligatorisk, og skal dermed tillægges
min. prisen. Se telefonitakster på www.waoo.dk/telefonitakster.

Valg af telefonnummer
Nyt telefonnummer��������������������������������������� 0,-. Telefonbogsstatus:
Nummerportering (flytning af nuvær. tlf.nr.)0,Spar normalprisen 299,-

Tlf.nr. der skal flyttes:

Almindeligt
Hemmeligt
Viderestilling, telefonsvarer, forstyr ikke������ 19,-

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

ENIIG PRIVAT K2 - 2018. Kampagnepriser er gældende frem til 03.09.2018. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

WAOO

SOMMERTILBUD

Forudsætter adgang til fibernettet. Bestil senest 03.09.2018. Alle priser er i danske kroner inkl. moms og gælder pr. måned, medmindre andet er anført. Bindingsperioden er 6 mdr. og kan opsiges med
30 dages varsel. Priserne gælder alle, der ikke har modtaget internet, TV og/eller telefoni via deres fibernetforbindelse de seneste 6 mdr.

Fiberbredbånd (obligatorisk)

Gældende for alle produkter:

VÆLG DIN LØSNING HER

Indsæt tekst

Indsæt tekst

Indsæt tekst

Indsæt tekst

