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Vend og læs mere

Vigtigt nyt til dig der bor i afd. 24 Vapnagaard

Boliggården Helsingør har 
indgået en aftale med Stofa
Nu kan du bestille den internet-  
og tv-løsning, du ønsker 

Boliggården Helsingør (Afd. Vapnagaard) og Stofa  
har indgået en samarbejdsaftale. Det betyder,  
at du fremover får leveret internet og  
tv-kanaler fra Stofa.



Helt præcist begynder leveringen af  
internet og tv fra Stofa den 6. april 2021
Herunder har vi derfor samlet en række vigtige informationer om de nye internet- og 
tv-løsninger, og hvad du selv skal gøre, inden leveringen begynder. 

HUSK: Du kan bestille tv, internet og telefoni via vedlagte bestillingsseddel eller 
endnu nemmere på: stofa.dk/vapnagaard

Tv

•  Du skal selv bestille din nye tv-pakke hos Stofa. Pakkerne indeholder et varieret 
antal kanaler, og du kender helt sikkert flere af dem i forvejen. Tv-kanalerne kan 
rykke lidt rundt. Så den 6. april skal du muligvis lave en ny kanalsøgning på dit tv.  
Har du brug for hjælp, kontakter du os selvfølgelig straks.

Internet

•  Du skal bestille dit nye internet hos Stofa. Vi har løsninger med hastigheder, der passer 
præcist til dit behov. Så uanset om du blot tjekker mails og sociale medier, ser nyheder, 
streamer eller lejer film online, så har vi den rigtige internetløsning og -hastighed til dig.

Telefoni

•  Har du et fastnetnummer, som du gerne vil beholde, kan du bestille Stofa Telefoni. Så opsiger 
vi din nuværende aftale og overflytter din telefonnummer. Gratis og uden besvær for dig. Du 
skal derfor ikke selv opsige dit abonnement hos dit nuværende selskab, men blot bestille et 
nyt hos os. Så klarer vi resten. NB: Du skal bestille fastnettelefoni senest 14. marts 2021.

Husk, at vi er klar til at hjælpe dig med at få den helt rigtige løsning. Er du i tvivl om det mindste, 
ringer du blot på 75 18 74 31. Du kan også møde os personligt 22.-26. marts 2021 kl. 10-18 på 
Vapnagaard.

Sådan bestiller du
Du kan finde information om internet, tv og telefoni på stofa.dk/vapnagaard. Her kan du 
selvfølgelig også se dine fordelagtige foreningspriser og bestille, det du ønsker – hurtigt og nemt.  
Vi opdaterer siden løbende med alle relevante nyheder. Du kan også læse mere og bruge 
bestillingssedlen i vedlagte materiale. Bruger du bestillingssedlen, skal du aflevere den senest 
fredag den 19. marts 2021 hos: Servicecenteret – Hovmarken 7, 3000 Helsingør. Er der lukket, 
afleverer du den blot i postkassen. 

Afhentning af udstyr
Når dit udstyr er klar til udlevering, holder vi klar på adressen: Servicecenteret – Hovmarken 7,  
3000 Helsingør. Her kan du hente det hele og få svar på evt. spørgsmål.

Indtil da vil vi ønske dig en god dag med udsigt til flere nye muligheder på internet og tv.

Med venlig hilsen
Stofa


