Valgfrit
internet

0 kr.
de første 3 mdr.*

Stofa Internet

SuperWifi

Med Stofa får du mere end bare en stabil forbindelse. Du får SafeSurf og mulighed for at vælge SuperWifi.
Du kan se et udvalg af vores internetpakker her.*

Stofa SuperWifi består af 1-4 fysiske enheder, der forlænger og fortærker dit wifi, så det dækker hele dit hjem.
Opsætningen klarer du hurtigt og nemt via en app, og det
hele er oppe at køre i løbet af få minutter.

- få en internetpakke med ekstra mange fordele

Mini

Midi

Maxi

100/50 Mbit

200/50 Mbit

300/50 Mbit

med standard wifi

med SafeSurf
og SuperWifi*

med SafeSurf
og SuperWifi*

Gratis oprettelse

Gratis oprettelse

Gratis oprettelse

149,- pr. md.

299,- pr. md.

369,- pr. md.

1

2

Hurtigt internet,
mere streaming
og masser af
valgfrihed

-få det bedste ud af dit wifi

Er du i tvivl om, hvor mange SuperWifi du har brug for?
Det afhænger bl.a. af, hvor mange kvadratmeter din bolig
har, og om den strækker sig over flere etager. Vi har lavet
en guide, der hjælper dig med at vurdere dit behov.

Se mere på stofa.dk/wifiguide
Tv & Internet
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Valgfrit
internet

Stofa
WifiScanneren

Stofa SafeSurf er en prisvindende sikkerhedspakke, der beskytter dig
og din familie mod online trusler, virus og hackerangreb. Så kan du og
din familie trygt være online, downloade billeder, shoppe på nettet og
bruge netbank. Du skal blot installere SafeSurf på alle dine enheder.
Få SafeSurf ved at skifte til internetpakkerne
- ring 88 30 30 30

Stofa SafeSurf indeholder:
• Antivirusprogram
• Familieregler
• Browser- og bankbeskyttelse
• Beskyttelse mod ransomware
• Password-manageren
Stofa SafeLogin

* Gratis oprettelse fra Midi (200 Mbit) og opefter ellers 299 kr. Forsendelse af udstyr 99 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. 6 mdr. binding og opsigelse 1 md. Min. pris i binding i 6 mdr.: 1.913 kr. v/Midi.
Se stofa.dk/bredbaandsfakta

Stofa tager forbehold for trykfejl

- sikkerhed for hele familien

- få dit wifi op i gear

0 kr.
de første 3 mdr.*

Gratis i
App Store og
Google Play

Valgfri
tv-pakke

Wifi er ikke lige så stabilt som kablet internet. Men du kan gøre
meget for at forbedre dit signal. Med Stofa WifiScanneren kan du
selv scanne dit hjem og finde ud af, hvor du har godt eller dårligt wifi.
WifiScanneren analyserer ganske enkelt dit netværk og giver dig
skræddersyede råd til bedre wifi.
COAX

Stofa SafeSurf

Gratis
oprettelse på
tv og internet
Spar 798 kroner

Stofa A/S

Slet Parkvej 5-7

8310 Tranbjerg

Tlf. 88 30 30 30

www.stofa.dk

100
kr./md.* i 6 mdr.

Stofa VælgSelv

Stofa Tv-boks

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

Tv-boksen gør det let for dig at finde din underholdning - uanset
om du vil se noget på DR TV, V series & film, en af dine tv-kanaler,
HBO Nordic eller YouTube. For du kan hurtigt og nemt søge på
tværs af både streamingtjenester, 7 dages arkiv, apps og tvkanaler på én gang og finde det indhold, du har lyst til at se.

- bland din helt egen tv- og streamingpakke

Stofa
Tv-boks
30 kr./md.*

- al din underholdning samlet ét sted

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.

Du kan selvfølgelig også starte forfra, spole, pause og se tv op
til 7 dage tilbage i tiden. Og du kan optage flere programmer
samtidigt og afspille dem igen fra både tv-boksen, mobilen
eller tabletten.

• S
 amle dine abonnementer ét sted
og skifte dit indhold, når du vil
• S
 e dit indhold, hvor det passer
dig på bådemobil, tablet og
tv-skærm

Supplér din
tv-pakke med
Stofa VælgSelv

VælgSelv
+ 10 point

VælgSelv
+ 20 point

VælgSelv
+ 30 point

195

285

365

kr./md.*

kr./md.*

kr./md.*

Nem adgang til
streamingtjenester

Lej film direkte
på tv-boksen

Direkte adgang
til 7 dages arkiv

Saml dine streamingtjenester
ét sted, så det bliver nemmere
at finde al din underholdning.

Lej mere end 5.000 film
på tv-boksen. Der kommer hele
tiden nye titler og premierefilm til.

Start programmer, der er sendt
for op til syv dage siden, forfra
på Stofa Tv-boksen.

100

Vil du have mange tv-kanaler til en god pris? Så vælg Lille,
Mellem eller Stor Tv-pakke. Du behøver ikke en tv-boks for at
kunne se din tv-pakke, og du kan streame dine tv-kanaler på
både computer, tablet og smartphone.

kr./md.* i 6 mdr.

Lille Tv-pakke

Mellem Tv-pakke

Stor Tv-pakke

Danmarks bredeste

Masser af underholdning

Mest indhold og flest kanaler

Med bl.a. DR kanalerne,
TV 2, TV 2 Charlie,
TV3, Kanal 4 og Kanal 5.

Med bl.a. TV3+, TV 2 Zulu,
Disney Channel,
Nick Junior og FilmFavoritter.

Med bl.a. TV3+, TV 2 Zulu,
Disney Junior, Nick Junior,
FilmFavoritter, TV 2 Play,
TV3 Sport, TV3 Max og
Nickelodeon Play app.

Stream dine tv-kanaler,
film og serier
med Stofa WebTv

Stream dine tv-kanaler,
film og serier
med Stofa WebTv

Stream dine tv-kanaler,
film og serier med
Stofa WebTv

37
tv-kanaler

58
tv-kanaler

Favorit + Sport
Indgår i
Stor Tv-pakke

Stofa WebTv

Telefoni

Stream film, serier og de fleste af dine tv-kanaler på
smartphone, tablet og computer i hele EU med Stofa
WebTv. Du kan også både starte forfra, sætte på pause
og spole tilbage, du kan leje film og caste dit indhold til
dit tv - og husk at WebTv følger med kvit og frit, når du
har tv fra Stofa.**

Hvis du har både tv og internet fra Stofa, får du vis
nummer, viderestilling og telefonsvarer med til
0 kr. på ’Forbrug’. De er altid inkluderet i ’Fri Tale’.
Du kan altid beholde dit nuværende telefonnummer på begge abonnementer.*

- stream dit indhold

Valgfri
tv-pakke

- gode tv-oplevelser pakket til dig

25
tv-kanaler

Alt det bedste fra Google Play Store
Du finder tusindvis af film og programmer fra Google Play,
YouTube og andre favoritapps. Og du kan downloade apps fra
Google Play på samme måde, som du er vant til at downloade
apps på din mobil.

Med Stofa VælgSelv kan du:
• Få frit valg mellem alle de kendte tv-kanaler
og populære streamingtjenester

Stofa Tv-pakker

- billig telefoni over internettet

Se tv, film
og serier,
når du vil

Forbrug

Betal for det,
du taler

Fri Tale

Ring ubegrænset
i Danmark

Oprettelse 0 kr.
Vælg mellem to abonnementstyper, hvor du enten
betaler for forbrug eller en fast pris pr. md.

*S
 tofa Tv-boks: 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.

* Forudsætter en Lille tv-pakke og et abonnement på Stofa Tv-boks (30 kr./md. forsendelse 99 kr.). 30 dages binding pr. tv-kanal og streamingtjeneste.
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.

** S
 tofa WebTv er inkluderet i din tv-aftale i Stofa fordelsanlæg og forudsætter, at din tv-aftale opkræves af Stofa. Stofa WebTv omfatter de fleste af dine tv-kanaler
og koster ikke ekstra. Vær opmærksom på, at det kan koste ekstra i dataforbrug, hvis du bruger WebTv fra en mobil enhed og bruger mobildata. Stofa WebTv kan
anvendes udenfor hjemmet både i Danmark og under midlertidigt ophold i et andet EU-land fx. under rejse, arbejde eller studieophold. Bemærk at brug i udlandet
kræver fast bopælsadresse i Danmark.

* Telefoni forudsætter abonnement på Stofa Internet. Telefoni Fri Tale gælder til fastnet- og mobiltelefoner i Danmark, dog ikke 70- og 90-numre samt data- og
særnumre. Se stofa.dk/telefoni/priser for takster og forbehold.

