
Stofa A/S
Slet Parkvej 5-7
8310 Tranbjerg

Tlf. 88 30 30 30 
CVR  42 40 53 10
www.stofa.dk

شاهد املزيد 
stofa.dk/

vapnagaard

اقلب الصفحة لقراءة املزيد

Vapnagaard مستجدات مهمة إليك وإىل السكان يف القسم 24 ملجّمع فابناغورد

عقدت رشكة السكن بوليغوردن يف هلسنيور 
Boliggården Helsingør اتفاقاً مع رشكة ستوفا 

Stofa

ميكنك اآلن أن تحجز خدمة اإلنرتنت والتلفزة التي ترغب بها 

 رشكة السكن بوليغوردن يف هلسنيور Boliggården Helsingør )قسم فابناغورد( 
 ورشكة ستوفا عقداً اتفاق تعاون. وهذا يعني أنك من اآلن فصاعداً ستحصل 

عىل خدمة اإلنرتنت وقنوات التلفزة من رشكة ستوفا.



سيبدأ توزيع خدمة شبكة اإلنرتنت والتلفزة من قبل رشكة ستوفا يف 6 أبريل 2021 تحديداً

ولذلك قمنا أدناه بجمع عدد من املعلومات املهمة حول الخدمات الجديدة لشبكة اإلنرتنت والتلفزة، وما ينبغي أن تقرره بنفسك قبل بدء التوزيع. 

تذكر: ميكنك أن تحجز قنوات التلفزة، وشبكة اإلنرتنت واالتصال التلفوين عرب قسيمة الحجز املرفقة أو بالطريقة األكرث سهولة 
stofa.dk/vapnagaard :عرب موقع

التلفاز
•  يجب أن تحجز بنفسك رزمة قنوات التلفزة الجديدة لدى رشكة ستوفا. تحتوي الرمز عىل عدد متنوع من القنوات، 
وأنت تعرف بالتأكيد الكثري منهم مسبقاً. رمبا تنتقل قنوات التلفزة من مكان آلخر. ولذا، فرمبا ينبغي أن تجري يف 6 

أبريل بحثاً جديداً عن القنوات تلفازك.  إن كنت بحاجة للمساعدة، فسنتصل بك طبعاً يف الحال.

شبكة اإلنرتنت
•  يجب أن تحجز خدمة اإلنرتنت الجديدة لدى رشكة ستوفا. لدينا خدمات تتوفر فيها الرسعات التي تتطابق متاماً مع حاجتك. ولذبك، فبعض 

النظر عام إن كنت تريد تفقد الرسائل اإللكرتونية أو مواقع التواصل االجتامعي، أو مشاهدة األخبار أو البث املبارش لألفالم، أو استئجار 
األفالم عرب الشبكة )أونالين(، فلدينا الخدمات والرسعة املناسبة لك.

االتصال التلفوين
•  إن كان لديك رقم تلفون ثابت، ترغب باالحتفاظ به، ميكنك أن تحجز خدمة االتصال التلفوين لستوفا Stofa Telefoni. وعندها سنلغي 

اتفاقك الحايل مع وننقل رقم تلفونك. مجاناً ودون مشقة بالنسبة لك. ولذلك فست بحاجة ألن تلغي اشرتاكك بنفسك لدى رشكتك الحالية، 
بل عليك فقط حجز اشرتاك جديد لدينا. وعندها سنتوىل بقية األمور. انتبه: يجب عليك أن تحجز خدمة التلفون الثابت يف موعد أقصاه 14 

مارس 2021.

 تذكر أننا جاهزون ملساعدتك يف الحصول عىل الخدمة املناسبة متاماً. إن كانت لديك أدىن شكوك، فاتصل فقط عىل الرقم 75187431. 
كام ميكنك أيضاً أن تلتقي بنا شخصياً بني 26-22 مارس 2021 الساعة 18-10 يف فابناغورد.

ميكنك الحجز بالطريقة التالية
ميكنك العثور عىل معلومات حول شبكة اإلنرتنت، والتلفزة واالتصال التلفوين يف موقع stofa.dk/vapnagaard. ميكنك هنا طبعاً أن تطلع عىل 

األسعار املميزة للجمعيات السكنية، وحجز ما ترغب به - رسيعاً وبسهولة. 
وسنقوم بتحديث الصفحة باستمرار بجميع األخبار ذات الصلة. ميكنك أيضاً أن تقرأ املزيد واستعامل قسيمة الحجز يف املادة املرفقة. إن استعملت 

 Servicecenteret – Hovmarken 7, قسيمة الحجز، فيجب أن تسلمها يف موعد أقصاه يوم الجمعة يف 19 مارس 2021، لدى: مركز الخدمات
Helsingør 3000. إذا كان املركز مغلقاً، فيمكنك تسليمها بوضعها يف صندوق الربيد. 

تسليم املعدات
 ،Servicecenteret – Hovmarken 7 :حني تصبح معداتك جاهزة للتسليم، فسنكون جاهزين يف العنوان

Helsingør 3000. تستطيع هنا استالم جميع األشياء والحصول عىل أجوبة إن كانت لديك أسئلة.

وإىل ذلك الحني، نتمنى لك نهاراً سعيداً ونتطلع لتوفري خيارات جديدة أكرث لشبكة اإلنرتنت والتلفزة.

مع أطيب التحيات
Stofa ستوفا


