
 

 

Grundejerforeningen Tranagergaard  

 

Fordele for medlemmerne ved at bibeholde Stofa som leverandør af TV, Bredbånd og Telefoni.  

 

� Med Stofa som samarbejdspartner får foreningens medlemmer frihed til at vælge mellem TV pakker og 

frit tilvalg på alle Tv pakker, samt tillægsydelser som bredbånd, telefoni og SmartTV.  

� Frit Valgs kanaler fra 10 kr. pr. måned – Betal kun for de kanaler du ser! Kort afgift 0 kr.  

� Alle medlemmer har en gratis bredbåndsforbindelse på 1 Mbit / 512 Kbit.  

� Start Forfra+ gør det muligt at starte programmerne forfra i op til 48 timer bagud, på samtlige Tv-

kanaler i de tre pakker. Der er dog Live Sports begivenheder og film, hvor rettighedshaver ikke tillader 

Start Forfra.   

� Stofa SmartTV giver muligheder for interaktivitet som Start Forfra, Pause funktion og leje af film mm.  

� Med bredbånd fra Stofa får medlemmerne gratis adgang til de nye muligheder med WebTV og WebTV 

To Go på samtlige Tv-kanaler i de tre pakker.  

� Stofa Komplet giver samlerabat på op til kr. 80 pr. md., ved køb af TV, Bredbånd og Telefoni.  

� Mobiltelefoni er nyt produkt hos Stofa fra 1. halvår 2015. 

� Døgnåbent i teknisk support året rundt!  

� Teknikker besøg frem til kl. 18.00 – Kan bookes i 2 timers intervaller.  

� Ved at bibeholde Stofa som leverandør, skal der ikke udskiftes modemmer, andet udstyr eller 

mailadresser.  

 

Tv pakker (2015 priser og udbud) 

� Pakke 1:  kr. 149,00 (Indeholder 5 betalingskanaler – 15 HD Kanaler)  

� Pakke 2:  kr. 325,00 (Inkl. arkiv med 400 film og serier uden beregning – 25 HD Kanaler) 

� Pakke 3:  kr. 469,00 (Inkl. arkiv med 400 film og serier uden beregning – 37 HD Kanaler) 

 

I ovenstående priser indgår, administration, service, support, abonnement og programafgift af 

medlemmernes betaling, inkl. Koda og Copy-dan afgifter.   

 

Tillægstjenester 

Alle medlemmer, uanset pakke 1, 2 eller 3, kan frit vælge at tilmelde sig og abonnere på bredbånd, telefoni, 

SmartTV funktionaliteter og ekstra tilkøb af TV programmer.  

Stofa FritValg – vælg dine favoritkanaler på: www.stofa.dk/tv/produkter/frit-valg 

 

Bredbånd (2014 priser og udbud) 

� 1 Mbit/ 512kbit kr. 0,-  

� 20Mbit/ 3Mbit  kr. 189,- 

� 40Mbit/ 5 Mbit kr. 269,-  

� 60Mbit/ 10Mbit kr. 349,- 

� 150Mbit/ 15Mbit kr. 419,-  

 

Stofa telefoni 

� Telefoni forbrug, Abonnement 0,- pr mdr. - Minutpris 0,20 kr./minut 

� Telefoni fastpris, Abonnement 50,- pr. mdr.- Ubegrænset opkald til fastnet i DK 

 

Stofa SmartTV 

� Leje af Stofa boks uden harddisk inkl. kortafgift – 75 kr./md.  

� Leje af Stofa boks med harddisk inkl. kortafgift – 99 kr./md.  

 

 

 

  


