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2017
Vil du have frihed til at vælge din tv-løsning og gode oplevelser, når du er
online? Med tv, bredbånd og telefoni fra Stofa kan du frit vælge de
løsninger, der passer bedst til dig.
Læs mere om dine muligheder på stofa.dk eller ring til os på 88 30 30 30
– så er vi klar til at hjælpe dig.

Tv og underholdning
som du vil have det

Lille, Mellem og Stor tv-pakke
- gode tv-oplevelser pakket til dig
Vælg mellem Lille, Mellem eller Stor tv-pakke og få mange tv-kanaler til en god pris.
Du behøver ikke nogen tv-boks for at kunne se din tv-pakke og husk, at du altid kan
streame dine tv-kanaler. Er der kanaler, du savner i din tv-pakke, kan du altid tilføje
dem med VælgSelv Frit.*

VælgSelv Frit
– tilkøb af ekstra kanaler
Du kan frit købe tv-kanaler enkeltvis til din tv-pakke. Der er 80 kanaler at vælge
mellem, og du vælger selv, hvor mange kanaler du ønsker at supplere din tv-pakke med.

VælgSelv 8, 16 eller 32
– nemt og enkelt til en fast pris
Med Stofa VælgSelv 8, 16 eller 32 kan du nemt tilføje dine yndlingskanaler ovenpå
Lille tv-pakke og til en fast pris. Du vælger selv, om du vil købe 8, 16 eller 32 kanaler
ovenpå din Lille tv-pakke. Du kan i alt vælge mellem mere end 80 kanaler. **

MitTv
– vælg kanaler helt frit uden tv-pakke
Med MitTv har du helt frit kanalvalg. Du køber dine kanaler enkeltvis uden en fast
tv-pakke og betaler kun for de kanaler, du ser – en måned ad gangen. Du kan få en
smagsprøve på kanalerne, inden du køber med din fjernbetjening. ***

* På stofa.dk kan du finde prisen på din tv-pakke, når du taster din adresse. Priser på tv-pakker er ekskl. evt. oprettelse og etabl. af stikledning,
1. antennestik, gravearbejde og evt. kabelleje. Ved Stofa Fiber etableres fiberen til nærmeste husmur, dog max 30 meter fra skel. Opsigelse
på tv-produkter er løbende md. + 1 md. Forudsætter Betalingsservice. BS- og adm.gebyr 9,75 kr./regning.
** Stofa VælgSelv kræver Lille tv-pakke fra Stofa eller din forening og Stofa kortlæser og kort (engangsbeløb 249 kr., forsendelse 99 kr.)
eller abonnement på Stofa SmartTv. Prisen på Lille tv-pakke og udvalget af VælgSelv-kanaler kan variere afhængig af forening. Indholdet i
VælgSelv-pakken kan ændres 1 gang pr. md. Opsigelse løbende md. + 1 md.
*** Stofa MitTv udbydes i udvalgte anlæg (ikke landsdækkende). Kanaler og tv-pakker købes uden binding, min. 1 md. ad gangen. Forudsætter
Stofa SmartTv, dankortbetaling og e-mail.
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Saml al din underholdning
- og se det hele, når du vil
Med Stofa SmartTv kan du samle al din underholdning ét sted og få det fulde
overblik over dine tv-kanaler, film og serier. Det er nemt at få adgang, og du vælger
selv, hvad du vil se, og hvornår du vil se det. Du kan blandt andet spole og starte
forfra på dine tv-kanaler i helt op til 7 dage på de fleste kanaler - så går du ikke glip
af dine favoritprogrammer.*

Tag din underholdning med dig
- og se det hele, hvor du vil
Når du har tv fra Stofa, kan du streame din tv-pakke med Stofa WebTv. Du skal blot
oprette et MitLogin og hente Stofa WebTv app’en til din mobil og tablet. Det giver dig
nem adgang til at se tv, hvor du vil - både ude og hjemme. Har du Mellem eller Stor
tv-pakke, kan du endda via WebTv-app’en og på din computer pause, spole og starte
dine programmer forfra. Så bestemmer du selv, hvor og hvornår du vil se tv.**

Læs mere om SmartTv og WebTv på stofa.dk
* Leveres på Stofa Fordelsanlæg (ikke landsdækkende) og på Stofa Fiber. Forudsætter tv-pakke fra Stofa eller forening. SmartTv-boks - abonnement + leje u. harddisk 75 kr./md. SmartTv-boks - abonnement + leje m. harddisk 99 kr./md. Prisen forudsætter Betalingsservice. BS- og adm.
gebyr 9,75 kr./regning. Ved leje af Stofa SmartTv-boks påregnes forsendelsesgebyr på 99 kr. Opsigelse løbende md. + 1 md. Optagefunktionen
gælder kun SmartTv-boks med harddisk.
**WebTv gælder de fleste af dine tv-kanaler og forudsætter Stofa Tv. WebTv er en del af dit tv-abonnement. Stofa anbefaler, at du er tilkoblet
trådløst netværk ved brug af WebTv både i og udenfor hjemmet. Ved brug på mobil kan det koste ekstra i dataforbrug afhængig af aftalen med

Guide til valg
af dit Stofa Bredbånd
30 Mbit Til dig, der primært sender mails, tjekker
30 Mbit nyheder, netbank og de sociale nyheder.

219

kr./md.*

50 Mbit Til dig, der også deler filer, ofte streamer

249

kr./md.*

299

kr./md.*

449

kr./md.*

50 Mbit

musik, film og tv samt spiller på nettet.

100Mbit Til jer, der er flere online samtidig og ser
film og tv på for eksempel computer,

50 Mbit smartphone og tablet.

300 Mbit Til jer, der vil det hele uanset hvor mange I
er online samtidig og ofte har behov for at
50 Mbit hente ekstra store filer.

* Gælder husstande på Stofa kabel-tv fordelsanlæg og fibernettet i udvalgte områder (ikke landsdækkende). Kan kræve forsendelse
af modem (99 kr.). I udvalgte anlæg er Stofa Tv påkrævet. 0 kr. i oprettelse, men priserne er ekskl. evt. tilslutning. BS- og adm.gebyr
9,75 kr./regning. Opsigelse 1 md. FiberBredbånd etableres max 30 m. fra skel . Se mere på stofa.dk/bredbaandsfakta.

Gode fordele med
fastnettelefoni fra Stofa
Du får vis nummer, viderestilling og
telefonsvarer, og du kan beholde dit
nuværende telefonnummer. Oprettelse 0 kr.

TELEFONI

TELEFONI

FORBRUG

FAST PRIS

Betal kun for
den tid, du taler

Ring ubegrænset til
alle fastnettelefoner
i Danmark

10

kr./md.**

pris inkl. samlerabat

60

kr./md.**

pris inkl. samlerabat

Guide til valg
af dit Stofa Mobil-abonnement
4G-dækning. Ingen binding

Stor

Forbrug

Lille

Mellem

Taletid

4 timers tale

Fri tale

Fri tale

Dataforbrug

4 GB Data

16 GB Data

50 GB Data

0

kr./md.***

Pris og indhold
inkl. samlerabat

Fri SMS & MMS

Fri SMS & MMS

Fri SMS & MMS

Stofa til Stofa

Del abonnement
EU-roaming Fri tale + 1 GB

Del abonnement
EU-roaming Fri tale + 2 GB

119

kr./md.***

Pris og indhold
inkl. samlerabat

169

kr./md.***

Pris og indhold
inkl. samlerabat

**Gælder Stofa Fordelsanlæg (ikke landsdækkende) og på Stofa Fiber. Forudsætter bredbånd eller
fiberbredbånd og tv fra Stofa. Kræver modem (99 kr. i forsendelse). Forudsætter Betalingsservice. BS- og
adm.gebyr 9,75 kr./regning. Opsigelse: 1 md. Fast Pris gælder til fastnettelefoner i DK, dog ikke 70- og
90-numre samt data- og særnumre og mobil. Se stofa.dk for takster og forbehold.
*** Stofa Mobil er betinget af, at du er fyldt 18 år og har CPR-nr., dansk adr. og mailadr. Forudsætter e-mail.
Oprettelse 49 kr. Du kan oprette 3 ekstra simkort pr. abonnement. Del abonnement gælder kun for Mellem
og Stort mobilabonnement. Hvert ekstra simkort koster 100 kr./md. EU-roaming Fri tale gælder i 36 EUlande inkl. fri SMS/MMS. 30 dages opsigelsesvarsel pr. abonnement. For at opsige skal du kontakte Stofa
Kundeservice eller din nye udbyder.

Stofa tager forbehold for trykfejl og prisændringer

269

kr./md.***

Pris og indhold
inkl. samlerabat

