
 
 

Silkeborg, den 7. januar 2014 
 

 

Velkommen til Waoo!  
- få lynhurtigt internet, TV med knivskarpe billeder og billig telefoni 
 
Så er det nu EnergiMidt tilbyder Waoo! i Voldum, og du har chancen for at få adgang til hurtigt og 
stabil internet. Her får du, hvad du betaler for. Du kan også glæde dig til Waoo! TV med et hav af 
TV kanaler, Web TV og billig telefoni - Alt sammen leveret via den nyeste fiberteknologi. 
 
Waoo! – et tilbud 
Grib chancen nu. Få fx 60/60 Mbit/s internet med hastighedsgaranti til en uhørt lav pris eller sam-
mensæt din egen TV løsning. Så bestemmer du selv, hvad du vil se, og hvad det må koste. Mulig-
hederne er mange, valget er dit. Se mere i vedlagte brochure. 
 
Kom til et informations og spørgemøde 
Og hør mere om Waoo! Hvad kan din husstand kan bruge det til? Hvad koster det - og hvad med 
fremtiden?  
 

Vi ses den 14. januar mellem kl. 14:00 til kl. 18:00 

Voldum-Hallen 
Voldum Rudvej 42 

8370 Hadsten     
                           
40 procent tilmelding 
Vi graver gerne fiber ned til alle. Mindst 40 procent af husstandene i dit område skal dog bestille, 
før vi graver. Det er nu, du og dine naboer skal træffe jeres valg!  Bestillingsfristen udløber den  
28. februar 2014. 
 
Bestil nu - så graver vi for dig 
EnergiMidt tilbyder at grave og tilslutte din husstand til fibernettet, hvis du bestiller Waoo!, inden 
bestillingsfristen udløber. Du sparer både penge og besvær ved at bestille nu.  
 
Så nemt bestiller du 
Bestillingssedlen finder du sammen med den vedlagte brochure. Den sender du blot til os. Portoen 
er betalt. Du kan også bestille på www.energimidt.dk 
 
Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 15 00 60. 
 
Vi glæder os til at møde dig. 
 
Med venlig hilsen 
EnergiMidt A/S

 

http://www.energimidt.dk/

