
Stofa tv-pakker
2017

Udnyt friheden i dit tv-abonnement 

Nyttig viden om indlæsning af kanaler
De fleste fladskærme har automatisk kanalsøgning, men du kan få brug for at indtaste følgende værdier:
Frekvens: 346 MHz  Modulation: 64QAM  NetværksID: 0  Symbolrate: 6900 KS

Husk, at dit tv-abonnement også giver dig mulighed for frit at tilvælge kanaler enkeltvis – uanset hvilken tv-pakke, du har. 
Læs mere på stofa.dk/fritvalg.

Inkl. Lille Pakke

Inkl. Lille og Mellem Pakke

DR 1

Tv 3 Puls

24Nordjyske

Tv2 HD

DR 2

Kanal 5

DR Ultra

Folketinget

Das Erste Hd

Dk4 Hd

Ekstrakanalen

DR 3

DR Ramasjang

Kanal Nord

Tv3 Hd

159 kr./md.

Lille tv-pakke

Rtl Hd

Tv2nordsaltofiktiv Big

DR K

Tv 2 Norge HD

Svt 1 Hd 

Zdf Hd

TV4 Sverige

Nrk1 HD

Tv 2 Charlie

Viasat Tv3 Sport 1 Hd

CNN

Eurosport HD

TV2 Sport

Investigation Discovery

Viasat History 

Viasat Tv3 Sport 2 Hd

Eurosport 2

National Geographic Wild HD

Viasat Nature 

Disney XD

Canal9 HD

Viasat Explore

Animal Planet HD

MTV HD COMEDY CENTRAL

Viasat Ultra HD

519 kr./md.

Stor tv-pakke

VH1

Kanal 4

National Geographic

Tv 2 News

Disney Channel Hd

3+

TLC HD 

Nickelodeon Hd

6'eren HD

Discovery Channel

Tv 2 Fri

Cartoon Network

Tnt Hd

374 kr./md. 

Mellem tv-pakke

Tv 2 Zulu

Viasat Sport Golf HD 

Alle priser er inkl. kontingent, programafgift, Copydan og moms.
Stofa tager forbehold for trykfejl.

Tv Midt/Vest

Sat1

Boomerang

Viasat eSport

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com


Stofa VælgSelv Frit
Vælg præcis de tv-kanaler, 
du ønsker med VælgSelv Frit

Hustler Tv

CMore Film

Viasat Film

3+

Viasat Tv3 Sport 1 Hd

TV2 Sport

Tv 2 Zulu

6'eren

Canal9Tv 2 News

Kanal 4

Eurosport 2

Viasat TV3 Sport 2 HD 

Tv 2 Fri Viasat Sport Golf 

Discovery Channel

Disney Channel Hd

National Geographic Hd

MTV HD

Nickelodeon Hd Eurosport 1 Animal PlanetDisney XD National Geographic Wild HD VH1

Bbc World News Discovery Hd Showcase EuronewsBBC Brit

Mtv Live Hd EuroDTgrt Star Tv AtvDreamTurk

ArteRai Uno

TVE Internacional

Tv 5 Monde Europe Trt Int VoxSat1 Viasat Nature Nautical ChannelViva

Hrt Tv 1Mezzo

BBC Earth

Mtv Rocks Mtv Hits Mtv DanceBlue Hustler

Aljazeera Fashion TvPro 7 Polonia Abu DhabiVh1 Classic Europe Extreme Sports Dubai Tv Motors

Nick Jr Travel Channel

TLC 

Disney Junior

Investigation Discovery

Discovery World Viasat History Viasat ExploreCbs Reality

3 sat

Kanal 7 International Esc Esc1

40 kr./md. 30 kr./md.99 kr./md. 50 kr./md.

20 kr./md.

10 kr./md.

Dantoto

Discovery Science

Cartoon Network

Boomerang

COMEDY CENTRAL

C MORE GOLF

Viasat eSport

Vælg dine yndlingskanaler ovenpå din tv-pakke

Vælg frit mellem 82 tv-kanaler

Vælg selv, hvor mange kanaler du ønsker ovenpå din tv-pakke

Skift dine kanaler ud løbende nemt og enkelt

CNN

Der er 80 kanaler at vælge imellem, og du vælger selv, om du vælger en eller flere ekstra kanaler til 
din valgte tv-pakke. Lige meget om den er lille, mellem eller stor.

Kræver tv-pakke fra Stofa/antenneforening. Udbuddet af tv-kanaler i Stofa VælgSelv Frit kan variere 
i den enkelte forening. Kræver abonnement på Stofa SmartTv eller køb af Stofa kortlæser og kort 
(engangsbetaling for Stofa kortlæser 348 kr.: 249 kr. + 99 kr. i forsendelse).

Priserne på fritvalgskanalerne er pr. stk.

TNT HD



Stofa MitTv

Frit kanalvalg uden tv-pakke

Vælg mellem mere end 100 kanaler

Vælg dine kanaler og se dem med det samme
på alle dine skærme - både ude og hjemme

Prøv alle kanaler i 3 min. inden du vælger

Du kan pause, spole og starte forfra

Du kan have kanalen så længe, du vil
- eller bare i 1 måned

det er frit tv



Stofa MitTv
lige præcis de kanaler du vil ha’ – uden krav om en tv-pakke

Fuld valgfrihed 
Stofa MitTv giver frit valg mellem mere end 100  
tv-kanaler, langt de fleste i knivskarp HD 

Køb kanaler i abonnement eller kun for 1 måned 
Køber du fx en kanal den 3. marts, og opsiger  
samme kanal 20. marts, vil kanalen udløbe d. 3. april

Køb kanaler og se dem med det samme 
– betal med Dankort/VISA Dankort

Eurosport 2 Viasat TV3 Sport 2 HD Tv 2 Fri Viasat Sport Golf Discovery Channel Hd Disney Channel Hd TLC 

30 kr./md.

Dantoto Dk4 Hd Kanal Nord

ArteRai Uno

TVE Internacional

Tv 5 Monde Europe Trt Int Vox Sat1 Viasat Nature Nautical ChannelViva

Hrt Tv 1Mezzo Mtv Rocks Mtv Hits Mtv DanceBlue Hustler

Aljazeera Fashion Tv Abu DhabiVh1 Classic Europe Extreme Sports Dubai Tv Motors

Nick Jr Travel Channel

Discovery World

Viasat History Viasat ExploreCbs Reality

Kanal 7 International

Esc Esc1

10 kr./md.

Discovery Science

3 sat

Polonia

Pro 7

Prøv før du køber
Du kan se 3 min. smagsprøver på de fleste kanaler,  
inden du beslutter at købe en kanal

Tag Stofa MitTv med dig overalt
Du kan tage Stofa MitTv med dig overalt i Danmark  
på Web og via App 

Alle funktioner du kender fra Stofa SmartTv, følger med: 
Spole, starte forfra og pause i programmerne + evt.  
optage - leje film (vælg mellem 5.000 filmtitler)

TV2 SportTv 2 Zulu

6'eren

Canal9Tv 3 Puls

Tv 2 News

Kanal 4

40 kr./md.

C MORE GOLF

Tv 2 

Tv 2 Charlie

Viasat Tv3 Sport 1 Hd

50 kr./md.

Tv3

Kanal 5

99 kr./md.

Viasat Film  

C MORE FILM

Hustler Tv

89 kr./md.

3+ HD

National Geographic Hd

MTV HD

Nickelodeon Hd Eurosport HD Animal Planet Disney XD National Geographic Wild HD VH1

Bbc World News Discovery Hd Showcase EuronewsBBC Brit

Mtv Live Hd

Viasat eSport

EuroDHistory Channel HD COMEDY CENTRAL TgrtStv Samanyolu Tv

BBC Earth

Disney Junior

Investigation Discovery

20 kr./md.

CNN

Haber Turk Tv

Tnt Hd Cartoon Network

Tcm Boomerang

H2

Showturk 

Star Tv

DR - og nabolandskanaler 
kan vælges uden merpris.

FORUDSÆTNINGER:

• Forudsætter Stofa SmartTv. 
• Din Stofa SmartTv boks skal kables til dit antennestik og til din bredbåndsforbindelse.
• Du skal have en e-mail – Stofa MitTv forudsætter e-kommunikation. 
• Du skal tilknytte et betalingskort for at kunne foretage køb i Stofa MitTv
• Stofa MitTv er ikke landsdækkende – udbydes i udvalgte anlæg.

Læs mere på stofa.dk eller ring 88 30 30 30



VælgSelv 
8, 16 eller 32

Vælg 8, 16 eller 32 ekstra kanaler til en fast pris oven på lille tv-pakke

 Vælg frit mellem sport, nyheder og dokumentar

Skift dine kanaler løbende på Mine Sider

Skift mellem de 3 VælgSelv-pakker, hvis dit behov ændrer sig

Bland din helt egen tv-pakke med 8, 16 eller 32 ekstra kanaler efter dit valg

* Stofa VælgSelv kræver en lille tv-pakke fra Stofa eller din antenneforening, Stofa kortlæser og 
kort (engangsbeløb 249 kr., forsendelse 99 kr.) eller et abonnement på Stofa SmartTv. Prisen på 
lille tv-pakke og udvalget af VælgSelv-kanaler kan variere afhængig af antenneforening. Indhol-
det i VælgSelv-pakken kan ændres 1 gang pr. måned. Opsigelse løbende måned + 1 måned.

Med VælgSelv 8, 16 eller 32 kan du via WebTv starte dine programmer forfra i op til 48 timer, og du får StartForfra med 7 

dages arkiv på rigtig mange af dine kanaler. Samtidig har du adgang til DR Arkiv og filmleje med 5.000 gode titler. Så kan du 

altid se, hvad du vil, hvor og når, du vil. Det er mere frihed til dig. 

VÆLG SELV 8

210 kr./md.
+ prisen på

lille tv-pakke*

VÆLG SELV 16

290 kr./md.
+ prisen på

lille tv-pakke*

VÆLG SELV 32

380 kr./md.
+ prisen på

lille tv-pakke*



Pris- og 
produktoversigt
2017

Vil du have frihed til at vælge din tv-løsning og gode oplevelser, når du er 
online? Med tv, fiberbredbånd 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

* 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.

Læs mere 
om tv på 
stofa.dk

Lille, Mellem og Stor tv-pakke 
- gode tv-oplevelser pakket til dig 

VælgSelv 8, 16 eller 32 
– nemt og enkelt til en fast pris

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.

MitTv
 – vælg kanaler helt frit uden tv-pakke

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

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. **

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. ***



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.*

Saml al din underholdning
- og se det hele, når du vil

Læs mere 
om tv på 
stofa.dk Nemt at 

komme i 
gang

* Leveres på Stofa Fordelsanlæg (ikke landsdækkende) og på Stofa Fiber. Forudsætter tv-pakke fra Stofa eller forening. SmartTv-boks - abon-
nement + 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. Optage-
funktionen 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 din mobiludbyder. WebTv virker kun i Danmark.

Læs mere om SmartTv og WebTv på stofa.dk

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.**

Tag din underholdning med dig 
- og se det hele, hvor du vil 



Stofa tager forbehold for trykfejl og prisændringer

TELEFONI

FORBRUG
Betal kun for  

den tid, du taler 

TELEFONI

FAST PRIS
Ring ubegrænset til 
alle fastnettelefoner  

i Danmark

Stor
Fri tale

50  GB Data 

Fri SMS & MMS

Del abonnement
EU-roaming Fri tale + 2 GB

269 kr./md.***

Mellem
Fri tale

16 GB Data 

Fri SMS & MMS

Del abonnement
EU-roaming Fri tale + 1 GB

169 kr./md.***

Forbrug
Taletid

Dataforbrug

0 kr./md.***

Lille
4 timers tale

4 GB Data

Fri SMS & MMS

Stofa til Stofa

119 kr./md.***

Guide til valg 
af dit Stofa Mobil-abonnement

*** 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 EU-
lande inkl. fri SMS/MMS. 30 dages opsigelsesvarsel pr. abonnement. For at opsige skal du kontakte Stofa 
Kundeservice eller din nye udbyder.

10 kr./md.** 60 kr./md.**

**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 forbe hold.

Pris og indhold 
inkl. samlerabat

Pris og indhold 
inkl. samlerabat

Pris og indhold 
inkl. samlerabat

Pris og indhold 
inkl. samlerabat

Guide til valg
af dit Stofa FiberBredbånd 

* 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.

Til dig, der primært sender mails, tjekker 
nyheder, netbank og de sociale nyheder.

Til dig, der også deler filer, ofte streamer 
musik, film og tv samt spiller på nettet.

Til jer, der er flere online samtidig og ser 
film og tv på for eksempel computer, 
smartphone og tablet.

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

500Mbit

Mbit

50 Mbit

50 Mbit

100Mbit

100Mbit

300Mbit

300Mbit

I alt 478 kr./md.*

198 kr./md.*

I alt 328 kr./md.*

I alt 378 kr./md.*

Du betaler et 
kollektivt beløb hver 

måned på198 kr. 
For det beløb får du 

en 50/50 Mbit 
internethastighed
+ fast IP-adresse

Du får vis nummer, viderestilling og 
telefonsvarer, og du kan beholde dit 
nuværende telefonnummer. Oprettelse 0 kr.

4G-dækning. Ingen binding

Gode fordele med
fastnettelefoni fra Stofa

pris inkl. samlerabat pris inkl. samlerabat

+130

+ 180

+ 280
500

Opgrader til en 
100/100 Mbit for 
kun 130 kr. ekstra 

om måneden


