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Mobil
- 4G dækning og ingen binding

Få rabat og dobbelt op på data, når du har Stofa Bredbånd*. Med EU data kan du bruge op til 15 GB data i 36 lande i Europa 
- dog aldrig mere end der er inkluderet i dit abonnement.

Telefoni
- billig telefoni over internettet

Hvis du har tv og bredbånd fra Stofa, får du vis nummer, viderestilling og telefonsvarer, og du kan beholde dit nuværende tele- 
fonnummer. Oprettelse 0 kr. Vælg mellem to abonnementstyper, hvor du enten betaler for forbrug eller en fast pris pr. md.***

Basis
10 GB data

Lille
16 GB data

Mellem
30 GB data

Stor
80 GB data

Fri tale, SMS & MMS

10 GB roaming i
36 lande i Europa

Fri tale, SMS & MMS

10 GB roaming i
36 lande i Europa

Fri tale, SMS & MMS

10 GB roaming i
36 lande i Europa

1 ekstra datasimkort

Fri tale, SMS & MMS

15 GB roaming i
36 lande i Europa

1 ekstra datasimkort

2 timers tale fra DK til EU

1 GB rejsedata i 8 lande**

* Priser og indhold forudsætter Stofa Bredbånd. Har du ikke Stofa Bredbånd – se gældende priser og vilkår 
på stofa.dk/mobil.
** Der kan bruges op til 15 GB data i udlandet, dog aldrig mere end den inkluderede mængde data. Forbrug 
udover vil blive opkrævet. Se gældende lande samt takster på stofa.dk/mobil.
*** Oprettelsesgebyr pr. abonnement 49 kr. Ingen binding. Opsigelsesvarsel er 30 dage. 

Stofa tager forbehold for trykfejl og prisændringer

Bredbånd
- få den hastighed, der passer til dit behov

Wifi
- nemme tips til at få dit wifi op i gear

Med Stofa får du altid en stabil forbindelse, et trådløst modem og ingen binding*. Så du skal bare vælge, hvor hurtigt det skal 
gå. Du kan se et udvalg af vores hastigheder her.

Wifi er ikke lige så stabilt som et kablet netværk. Men du kan gøre meget for at forbedre dit signal. Prøv vores fire nemme 
tips herunder eller se vores gør-det-selv-guide til en bedre forbindelse på stofa.dk/wifi.

Et godt tip:
Test, hvilken hastighed der passer til dit behov på

stofa.dk/bredbaandsguiden

Forbrug
Betal for  

den tid, du taler 

Fast Pris
Ring ubegrænset til

fastnettelefoner  
i Danmark

Sørg for afstand
til andre 
elektroniske ting

Placér dit 
modem centralt
i dit hjem

Placér dit 
modem frit
- ikke i et skab

Undgå fugt, støv 
og udsving i
temperatur

* Gælder husstande på kabel-tv nettet (ikke landsdækkende). Læs mere på stofa.dk

30/30
Mbit

Til dig, der tjekker
mails, nyheder og netbank samt
 bruger de sociale medier meget

50/50
Mbit

Til dig, der også deler filer,
ofte streamer musik, film og

tv samt spiller på nettet

100/50
Mbit

Til jer, der er flere online 
samtidig og ser film og tv på

for eksempel computer, 
smartphone og tablet

300/50
Mbit

Til jer, der vil det hele  - hente
ekstra store filer, overføre

mange billeder og videoer samt 
streame og spille i fuld HD 

Stofa A/S
Slet Parkvej 5-7
8310 Tranbjerg
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Bemærk, at priserne på VælgSelv Frit-kanalerne er pr. stk.

VælgSelv Frit
- få præcist de ekstra kanaler, du vil se

Stofa MitTv
 - køb kun de tv-kanaler, du vil se - uden en tv-pakke

Tv-pakker
- gode tv-oplevelser pakket til dig

Stofa SmartTv
- se det hele, når du vil

* Stofa VælgSelv Frit kræver en lille tv-pakke fra Stofa eller din 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.

Vil du have friheden til selv at vælge tv-kanaler med fjernbetjeningen direkte fra sofaen? Med Stofa MitTv håndplukker 
du dit indhold mellem mere end 100 kanaler, og du kan frit vælge nye kanaler hver måned.

Vil du have mange tv-kanaler til en god pris? Så vælg mellem Lille, Mellem eller Stor tv-pakke. Du behøver ikke en tv-boks 
eller andet udstyr for at se din tv-pakke, og du kan altid streame dine tv-kanaler på både computer, tablet og smartphone. 
Se alle kanaler på stofa.dk  

Med Stofa SmartTv kan du samle al din underholdning ét sted og få det fulde 
overblik over dine tv-kanaler, film og serier. 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 syv dage på de fleste kanaler - så går du ikke glip af 
dine favoritprogrammer.

* Forudsætter Stofa Tv-boks inkl. SmartTv abonnement og MitTv basisabonnement. 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 lands- 
dækkende – udbydes i udvalgte anlæg.

**Leveres på Stofa Fordelsanlæg (ikke landsdækkende) og på Stofa fiber. Forudsætter tv-pakke fra Stofa eller antenneforening og gælder ikke MitTv. Opsigelse varsel 
løbende måned plus 1 måned. Der påregnes forsendelsesgebyr på 99 kr. Prisen forudsætter Betalingsservice. BS- og adm. gebyr 9,75 kr. pr. regning. 

VælgSelv
- få dine yndlingskanaler nemt og enkelt til en fast pris

Med Stofa VælgSelv kan du hurtigt tilføje dine yndlingskanaler til din tv-pakke og vælge nye kanaler hver måned. Du 
bestemmer selv, om du vil købe 8, 16 eller 32 kanaler ekstra til Lille tv-pakke, og du kan vælge mellem mere end 75 kanaler.

* Stofa VælgSelv kræver en Lille tv-pakke fra Stofa eller din antenneforening, Stofa kortlæser og kort eller et abonnement på Stofa SmartTv. Prisen på Lille tv-pakke og udvalget 
af VælgSelv-kanaler kan variere afhængig af antenneforening. Indholdet i VælgSelv-pakken kan ændres 1 gang pr. måned. Opsigelse løbende måned + 1 måned.

215 kr./md.
ovenpå Lille tv-pakke*

Vælg blandt kanalerne
på modsatte side  

- dog ikke Hustler Tv, C More Film og Viasat Film

295 kr./md.
ovenpå Lille tv-pakke*

Vælg blandt kanalerne
på modsatte side  

- dog ikke Hustler Tv, C More Film og Viasat Film

390 kr./md.
ovenpå Lille tv-pakke*

Vælg blandt kanalerne
på modsatte side  

- dog ikke Hustler Tv, C More Film og Viasat Film

  Fuld valgfrihed 
  Stofa MitTv giver frit valg mellem mere end 100  

tv-kanaler - langt de fleste i knivskarp HD-kvalitet 

  Køb kanaler for én måned af gangen 
  Køber du en kanal d. 3. marts og opsiger  

kanalen d. 20. marts, udløber den d. 3. april

  Køb kanaler og se dem med det samme 
 Betal med Dankort/VISA Dankort direkte fra sofaen

 DR- og nabolandskanaler følger med
 Du skal bare vælge dem, du ønsker 

  Prøv før du køber
  Du kan se tre minutters smagsprøver på de fleste 

kanaler, inden du køber

  Ta’ dit tv med i lommen
  Du kan tage Stofa MitTv med dig overalt i Danmark  

på Web og via Stofa App 

  Alle funktionerne fra Stofa SmartTv følger med 
Du får alle de interaktive funktioner med StartForfra, 
pause og spole, 7 dages arkiv og du kan leje over 5.000 
film og evt. optage udsendelserne

99
  kr./md.* 

inkl tv-boks

99
     kr./md.** 

inkl. harddisk

75
    kr./md**. 

uden harddisk

Stofas tv-produkter understøtter Chromecast, Apple TV4 og Airplay

Internationalt

10 kr./md.

20 kr./md.

10 kr./md.

10 kr./md.

20 kr./md.10 kr./md.

20 kr./md.

10 kr./md.

10 kr./md.

20 kr./md. 10 kr./md.10 kr./md.

10 kr./md.

10 kr./md.

10 kr./md.

20 kr./md.10 kr./md.

20 kr./md.

10 kr./md.

10 kr./md.

10 kr./md.

Dokumentar

30 kr./md. 20 kr./md.

10 kr./md. 10 kr./md.

20 kr./md.

20 kr./md.

10 kr./md.

10 kr./md. 20 kr./md.

10 kr./md. 10 kr./md.

20 kr./md. 20 kr./md.

20 kr./md.

20 kr./md.

Nyheder

40 kr./md. 20 kr./md.

20 kr./md.

10 kr./md.

20 kr./md.

TV3 Sport

Sport Underholdning

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

30 kr./md.

10 kr./md.

40 kr./md.

40 kr./md. 10 kr./md. 99 kr./md.

50 kr./md.

30 kr./md.

30 kr./md.

30 kr./md. 10 kr./md.30 kr./md.20 kr./md. 20 kr./md.

20 kr./md.

99 kr./md.99 kr./md.

Børn

30 kr./md. 20 kr./md.

10 kr./md.

20 kr./md.

20 kr./md. 20 kr./md.

20 kr./md.

20 kr./md.

*Stofa WebTv kan også bruges udenfor Danmark, når du opholder dig midlertidigt i et andet EU-land. Bemærk, at det kræver en fast dansk bopælsadresse.

Supplér din 
tv-pakke med 

VælgSelv-
produkter

Med VælgSelv Frit kan du nemt bygge ovenpå din tv-pakke og vælge præcist de tv-kanaler, du ønsker. Der er 78 kanaler at 
vælge mellem, og du bestemmer selv, hvor mange kanaler du vil have - du kan endda nøjes med en enkelt kanal.*

Lille tv-pakke Mellem tv-pakke Stor tv-pakke
Masser af tv-kanaler

Med bl.a. TV3+ og TV 2 Zulu, 
Viasat FilmFavoritter.

Stream dine kanaler med WebTv.
7 dages arkiv på alle kanaler.

Danmarks bredeste
Med bl.a. DR kanalerne, TV 2, TV 2 

Charlie, TV3, Kanal 4 og Kanal 5. 
Stream dine kanaler med WebTv.

7 dages arkiv på alle kanaler.

Mest indhold og flest kanaler
Med bl.a. TV 2 Play, TV3 Sport, 

TV3 Max, Disney Junior, Nick Jr. og 
Disney Extra. Viasat FilmFavorit-

ter, Nickelodeon Play app.
Stream dine kanaler med WebTv.

7 dages arkiv på alle kanaler.

Musik

20 kr./md.

20 kr./md. 10 kr./md. 10 kr./md.

10 kr./md.10 kr./md.

10 kr./md.


