
Stofa A/S
Slet Parkvej 5-7
8310 Tranbjerg

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

Har du brug for hjælp, ringer du selvfølgelig bare på: 75 18 74 31   
Eller skriv til nybyg@norlys.dk  

Med venlig hilsen
Stofa

* Gælder husstande på kabel-tv-nettet i udvalgte områder. BS-adm. Gebyr 9,75 kr./regning. Hvis du fravælger digital post fra Stofa, betaler du i stedet brevpost-gebyr på 29 kr./
kvartal. Priser er ekskl. Tilslutning. Internet generelt: Oprettelse 0 kr. og evt. forsendelse af modem (99 kr.). Der er 6 mdr.’s binding på internet. Se stofa.dk/bredbaandsfakta. TV 
generelt: Opsigelse løbende md. + 1 md. Tilbud på internet: 3 mdr. abonnement til 0 kr. Tilbud på TV-pakke: spar 100 kr./md. i 3 mdr.

Har du brug  
for hjælp - ring 

75 18 74 31

        0  kr.
De første 3 mdr. 

på internet

Tillykke med din nye bolig i 
Stigsborg Have
Der er ingen grund til at nøjes med halvsløvt internet. Som lejer kan du nemlig få 
leveret hurtigt og stabilt internet og masser af tv fra Stofa direkte ind i din bolig. Lige 
nu til knivskarpe priser. 

100 kr i rabat og gratis oprettelse
Som velkomstgave giver vi dig 100 kroner i rabat på en valgfri tv-pakke*. Derudover tilbyder vi dig 
internet til 0 kroner de første tre måneder. Og oprettelsen får du 
desuden til 0 kroner, alene den betyder, at du sparer 299 kroner straks*.

Stofa Internet
- få en internetpakke med ekstra mange fordele
Med Stofa får du mere end bare en stabil forbindelse. 
Du får SafeSurf og mulighed for at vælge 

Wi iGaranti og SuperWi i. Du kan se vores internetpakker her.

Midi Fiber
1000/1000 Mbit

med SafeSurf  
og SuperWifi

37
 

9 
Gratis oprettelse

Til dig der vil have  
det bedste og hurtigste.  I 

kan være flere online  
samtidig, streame musik, 

mm.  

Midi Fiber
200/200Mbit

med SafeSurf  og 
Standard Wifi

29
 

9 
kr./md.

Gratis oprettelse Til 

jer, der vil det hele  

– hente ekstra store filer, 
overføre mange billeder 
 og videoer samt streame 

kr./md.



Stofa Tv-app
- Stream dit indhold
Med Stofa Tv-appen har du adgang til din underholdning, 
uanset hvor du er. Med tv-appen kan du streame både film, 
serier og de fleste af dine tv-kanaler på smartphone, tablet og 
computer i hele EU. Stofa Tv-appen følger med kvit og frit, når 
du har tv fra Stofa*.

Med Stofa Tv-appen kan du:

Starte igangværende 
tv-programmer forfra

Streame din tv-pakke 
og tage dine streaming- 

arkiver og tv-kanaler 
med på farten

Sætte tv-programmer 
på pause, spole tilbage 
eller starte dem forfra

Se tv-programmer, der 
er sendt for op til  

7 dage siden

*  Stofa Tv-app er inkluderet i din tv-aftale i Stofa Fordelsanlæg og forudsætter, at din tv-aftale opkræves af Stofa. Stofa Tv-app omfatter de fleste af dine tv-kanaler og koster ikke ekstra.  

Ved informationsmøde, vil det også være muligt at købe Apple Tv samt Chromecaste m. Google TV
og dermed spare forsendelsen.

*  Køb af Apple TV kræver en tv-pakke fra Stofa. Forsendelse af udstyr 99 kr. 14 dages fortrydelsesret ved køb af Apple TV. Reklamation gælder i 2 år fra købsdato
**    Køb af Google Chromecast kræver en tv-pakke fra Stofa. Forsendelse af udstyr 99 kr. 14 dages fortrydelsesret ved køb af Chromecast. Reklamation gælder i 2 år fra købsdato.

Apple TV
På Apple TV kan du installere forskellige 

apps fra App Store, præcis som du kender det 

fra en iphone eller ipad. Så kan du streame 
både film, serier og tv-programmer eller 
spille spil og høre musik. Du kan også hente 
både Stofa Tv-appen og dine 
streamingtjenester til dit 
Apple TV og se dit yndlings-
indhold, når du har lyst.*

Apple TV 4

1.495,-

Chromecast m. Google TV
På Chromecast med Google TV  

kan du installere alle dine vel- 

kendte apps, så du f.eks. kan streame 

indhold fra Youtube og streamingapps 

direkte på dit tv.

Har du tv fra Stofa, kan du selvfølge-

lig hente Stofa Tv-app’en og se dit 

yndlingsindhold, når du har lyst.**

Specialpris for dig 
hos Stigsborg Have: 

Kun kr. 199,- 
Max. 2 pr. husstand.  

Herefter kr. 569 pr. stk.

Se dit yndlingsindhold direkte på dit tv
Vi har gjort det let for dig at se tv. Hvis du benytter Stofa Tv-appen og andre streamingtjenester, 
kan du ved hjælp af enten Apple TV eller Chromecast streame alt dit yndlingsindhold direkte  
på dit tv.

Stofa VælgSelv
- bland din helt egen tv- og streamingpakke. *Kræver lille tv-pakke

VælgSelv
+10point
195kr./md.*

VælgSelv
+20point
285kr./md.*

VælgSelv
+30point
365kr./md.*




