
Få alt det bedste med fibernet fra Stofa.  
Fx Discovery, de mest populære tv-kanaler 
og streamingtjenester, store internetpakker 
og meget, meget mere

Unikt tilbud til dig i Fanø Bad



Få de bedste tv-oplevelser  
pakket til dig med vores tre faste tv-pakker

Vil du have mange tv-kanaler til en ekstra god pris? Så vælg en tv-pakke. Du kan se den med og 
uden en tv-boks, og du kan streame din tv-pakke i hele EU. Savner du nogle tv-kanaler? Du kan 
altid tilføje flere tv-kanaler og streamingtjenester med Stofa VælgSelv.  

Se alle kanaler på stofa.dk

* Det kræver en tv-pakke eller et tv-produkt fra Stofa samt en Stofa tv-boks eller Stofa 
Kortlæser at se den tyske pakke og de to lokale tv-kanaler. Stofa tager forbehold for trykfejl.

Inkl. Lille tv-pakke

Inkl. Lille og Mellem tv-pakke

150 kr./md.

Lille tv-pakke
475 kr./md.

Stor tv-pakke
350 kr./md. 
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Tilføj  
tv-kanaler  

og streaming- 
tjenester med  

Stofa VælgSelv

I Fanø Bad kan du  
få fri adgang til  
6 tyske kanaler  

og TV Esbjerg og  
TV Fanø.*

Stream dine kanaler  
med WebTv.  

 
7 dages arkiv på alle kanaler.

Stream dine kanaler  
med WebTv.  

 
7 dages arkiv på alle kanaler.

Stream dine kanaler  
med WebTv.  

 
7 dages arkiv på alle kanaler.

Vi har alle  
Discoverys- 

kanaler



Bland din helt egen  
tv- og streamingpakke  
med Stofa VælgSelv

Med Stofa VælgSelv kan du vælge alle dine yndlings tv-kanaler og masser 
af populære streamingtjenester sammen med alle tv-kanalerne i Danmarks 
bedste Lille tv-pakke.

Så kan du fx få både HBO Nordic, TV 2 PLAY, Viaplay og alle de tv-kanaler, du 
vil have - og det er nemt at skifte dit indhold, hvis du vil se noget andet. Du 
skal bare vælge, om du vil blande for 10, 20 eller 30 point, så er du i gang.

*Stofa VælgSelv kræver en Lille tv-pakke fra Stofa eller din antenneforening og et abonnement på Stofa Tv-boks (30 kr./
md. forsendelse 99 kr.) eller Stofa kortlæser og kort (engangsbeløb 299 kr., forsendelse 99 kr.). Hver enkelt tv-kanal eller 
streamingtjeneste er låst i 30 dage efter den er tilvalgt. Opsigelse løbende måned + 1 måned. BS- og adm.gebyr 9,75 kr./
regning. Hvis du fravælger digital post fra Stofa, betales i stedet brevpost-gebyr på 29 kr./kvartal.

VælgSelv 

10point

+
200 kr./md.*

VælgSelv 

20point

+
300 kr./md.*

VælgSelv 

30point

+
400 kr./md.*

Lille tv-pakke



Mikro
30/30 Mbit

med SafeSurf  
og standard wifi*

 
210 kr./md.

Midi
200/200 Mbit

med SafeSurf  
og standard wifi*

 
270 kr./md.

Maxi
500/500 Mbit

med SafeSurf  
og SuperWifi

 
350 kr./md.

Giga
1000/1000 Mbit

med SafeSurf  
og SuperWifi

 
450 kr./md.

Internetpakker med ekstra fordele  
og prisvindende digital sikkerhed

Med en internetpakke fra Stofa får du lynhurtigt og fremtidssikret fibernet, det prisvindende sikkerhedsprogram Stofa Safe-
Surf og stærkt, stabilt wifi takket være Stofa WifiScanneren og Stofa SuperWifi.*

Du får installeret fremtidssikret fibernet i dit hjem – helt uden omkostninger

Vores fibernet er åben for andre leverandører. Det betyder, at du ikke er bundet til Stofa, men sagtens kan skifte 
internetudbyder

Du får ekstra godt wifi med Stofa WifiScanneren, der scanner dit netværk og giver dig skræddersyede tips til at forbedre  
dit wifi. Hvis du har brug for det, kan du også forlænge og forstærke dit wifi med et Stofa SuperWifi-kit  
– læs mere på stofa.dk/superwifi

Derfor skal du vælge internet fra Stofa:

* Gælder husstande på fibernettet i Fanø Bad. Gratis oprettelse fra Midi Fiber (200 Mbit) og opefter ellers 299 kr.. Pris ekskl. evt. tilslutning. BS/adm. gebyr 9,75 kr./regning.  
Hvis du fravælger digital post fra Stofa, betales i stedet brevpost-gebyr på 29 kr./kvartal. Opsigelse 1 md. Stofa Fiber etableres til nærmeste husmur, dog max 30 m. fra skel  
eller offentlig vej. Se stofa.dk/bredbaandsfakta. Min. pris 1. md. inkl. oprettelse: 270 kr. v/ Midi og 509 kr. v/Mikro SuperWifi omfatter 2 SuperWifi enheder

Et godt tip:
Læs mere om online sikkerhed og godt wifi her 

stofa.dk/safesurf
stofa.dk/superwifi



Sådan kan dit nye tv  
og internet se ud

Lille tv-pakke
med bl.a. DR kanalerne, TV2, TV2 Charlie, TV3, Kanal 4 og Kanal 5.

Mikro
30/30 Mbit

med SafeSurf  
og standard wifi*

 
360 kr./md.

Midi
200/200 Mbit

med SafeSurf  
og standard wifi*

 
420 kr./md.

Maxi
500/500 Mbit

med SafeSurf  
og SuperWifi

 
500 kr./md.

Med en Stofa Tv-boks kan du samle alle dine tv-kanaler, apps, streaming-
tjenester og spil ét sted. Så kan du søge på tværs af alt din underholdning 
– uanset om det ligger på HBO Nordic, Viasat Film, YouTube eller en af dine 
faste tv-kanaler. 

Du kan selvfølgelig også spole, optage, sætte tv-programmer på pause 
og se tv op til 7 dage tilbage i tiden. Og med vores Stofa Tv-app kan du 
streame hele din tv-pakke i hele EU.

Få en tv-oplevelser  
ud over det sædvanlige

Husk at du nemt  
kan tilføje alle dine 
yndlingskanaler og 

populære streaming- 
tjenester med  

Stofa VælgSelv

Stofa  
Tv-boks 
30 kr./md. *

*Stofa Tv-boksen:  Leveres på Stofa Fordelsanlæg (ikke landsdækkende) og på Stofa fiber. 
Forudsætter tv-løsning fra Stofa eller antenneforening. Forudsætter internet- forbindelse. 
Opsigelsesvarsel løbende måned plus 1 måned. Forsendelsesgebyr på 99 kr.  BS- og adm.
gebyr 9,75 kr./regning. Hvis du fravælger digital post fra Stofa, betales i stedet brevpost-gebyr 
på 29 kr./kvartal.



Stofa A/S
Slet Parkvej 5-7
8310 Tranbjerg

Tlf. 88 30 30 30 
www.stofa.dk

Du får alle de velkendte tv-kanaler - selvfølgelig inklusive alle Discoverys populære kanaler 
som fx Kanal 4, Kanal 5, Eurosport og meget mere 

Vores tre tv-pakker med og uden Stofa Tv-boks, masser af tyske og nordiske kanaler og ekstra 
indhold til hele familien i form af store streamings-arkiver

Du kan hurtigt og nemt lave en skræddersyet tv- og streamingpakke med Stofa VælgSelv 
med præcist de tv-kanaler og streamingtjenester, du vil have

Du får etableret fremtidssikret fibernet uden omkostninger – og vores fibernet er åben for 
alle, så du kan nemt skifte internetudbyder

Fire store internetpakker med ekstra indhold: Det prisvindende sikkerhedsprogram Stofa 
SafeSurf inkl. Stofa SafeLogin og bedre wifi takket være Stofa WifiScanneren og Stofa SuperWifi 
(SuperWifi er inkluderet i de to store pakker og kan ellers tilkøbes for 20 kr./md.)

Alle de uundværlige ekstra-muligheder, som du ikke kan leve uden i 2020: Streaming med 
Stofa Tv-appen, Danmarks nyeste tv-boks, mulighed for at starte forfra, pause og spole tilbage 
på tv-kanalerne, store underholdningsarkiver og meget, meget mere

Du får en særdeles attraktiv pris på både tv og internet

Vi har åben, når du har brug for os. Vores tekniske support sidder klar alle hverdage fra  
kl. 8 til 21 og weekender fra kl. 9 til 17.

8 gode grunde til at vælge Stofa:

Har du spørgsmål til tilbuddet eller produkterne fra Stofa, er du meget velkom-
men til at kontakte Key account manager Allan Tonnesen på 24 67 93 40 eller 
alto@stofa.dk mandag til fredag fra 10 - 16.


