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Valg af tilbud fra Stofa og YouSee  
 
Vi har i mere end 10 år fået TV-pakker leveret fra Stofa gennem grundejerforeningens kabelnet 
til de medlemmer, der har ønsket det. Vi har - lejlighedvis - gennem årene sammenlignet 
udviklingen i priser, teknologi og aftalevilkår. Der har jævnlig været tilbud fra den ene eller anden 
leverandør med fx “3 mdr til halv pris”, men set i lyset af en aftaleperiode på min. 4 år, har det 
hidtil ikke været interessant.  
Men nu er det værd at overveje leverandørskift. I løbet af det sidste års tid har bestyrelsen og 
udvalget forhandlet med Stofa og YouSee.  
Resultatet er, at der nu foreligger 2 alternativer, som begge er bedre end den nuværende aftale 
med Stofa. Det er endda sådan, at et “skift” til samme leverandør (dvs Stofa) giver os bedre 
priser og aftalevilkår. 
Der skal tages beslutning inden jul 2014 - ellers løber nuværende aftale videre i mindst 12 
måneder. 
 
Set fra en økonomisk vinkel skal vi sammenligne mellem de 2 leverandørers “faste pakker” og 
“fritvalgsmuligheder,  samt deres ekstra produkter som Bredbånd og Telefoni tilbud. 
 
Men andre vinkler bør vel også indgå i valget fx  
Driftsikkerhed eller endog oppetidsgaranti - hvad nytter det, at vi har fundet en billig leverandør, 
hvis signalerne ofte er ude af drift. 
Vil vi helst være en “stor kunde hos en lille leverandør” - eller en “lille kunde hos en stor 
leverandør”? Bliver vores ønsker hørt? Flere ligeværdige leverandører sikrer bedre konkurrence 
end een markedsdominerende leverandør. 
 

Kabel TV - faste pakker 
De aktuelle priser hos nuværende leverandør Stofa er: 

Stofa Kr/md (nugældende 2014-priser) 

Pakke 1  169 

Pakke 2 (DK Plus)  299 

Pakke 3  479 

 
Den nugældende aftale tillader leverandøren at regulere priserne i takt med prisindekset. Nogle 
år har priserne være forhøjet ud over indeksreguleringen. 
 



Vi har i det følgende opstillet sammenligning mellem de 2 leverandørers “faste pakker”. 
 
Billigste pakke indeholder som minimum DR1, DR2, DR3, DRK samt TV2, Lorry samt TV3 og 
DK4 - men begge leverandører har herudover ca 20 mindre interessante kanaler. Stofa har dog 
også TV2-Charlie med i grundpakken. YouSee har TV2-Charlie med i mellempakken, men som 
ekstrakanal til grundpakken har YouSee prissat til 40 kr/md. 
 
Næste pakke udvider med minimum TV2-Charlie, TV2-News, TV2-Zulu, TV3-Puls. Stofa har i 
Mellempakken i 2014 også haft TV2-Film og TV2-Fri, men de udgår i 2015 og erstattes af 
adgang til filmarkiv. Til gengæld har YouSee i Mellempakken også TV3-Plus (må ikke forveksles 
med TV3-Puls, som begge har). 
 
Fuldpakken indeholder typisk yderligere 20-30 kanaler mere. Begge leverandører har TV3-Sport 
(1 og 2) og EuroSport (1 og 2). 
 

Stofa Kr/md (2015)  YouSee Kr/md (2015) 

Pakke 1  
Indeholder TV2 Charlie 

149  Grundpakke  
Mangler TV2 Charlie 

122 

Pakke 2 (DK Plus) 
Mangler TV3-Plus 

325  Mellempakke Indeholder 
TV3-Plus 

319 

Pakke 3  469  Fuldpakke 418 

 
Vores foreningsaftale med Stofa omfatter gratis adgang til WebTV (på mobile enheder i hjemmet) 
og WebTV-To-Go (mobile enheder via 3G) - uanset om dit stofa abonnement har bredbånd. 
Det tilsvarende gælder for YouSee - men de kræver at dit abonnement har bredbånd. 
 
 

Kabel TV - Bokse, fritvalgskanaler og tillægspakker 
Hos vores nuværende leverandør Stofa kan vi, som et tillæg til en fast TV-pakke,  købe 
tillægspakker - eller fritvalgskanaler enkeltvis. 
Styringen af hvem der skal have hvilke kanaler, sker ved hjælp af et TV-kort. Kortet sættes i det 
enkelte TV eller i en kortlæser eller i en TV-boks, der tilsluttes det enkelte TV. 
TV-boksene kan være med eller uden harddisk. 
 
Stofas priser for TV-kort og evt. kortlæser er 26 kr/md i abonnement, for Boks uden harddisk 49 
kr/md. Altså samlet 75 kr/md. 
Stofas boks med harddisk inkl. kort koster 99 kr/md. 
 



YouSees priser for kort og korlæser er engangsomkostninger:  0 kr for første kort, 100 kr for 
følgende kort og 395 kr for kortlæser. Det fremgår ikke om YouSee har en boks uden harddisk. 
YouSees boks med harddisk inkl. kort koster 99 kr/md. 
 
Begge leverandører kan vistnok også sælge boksene en engangsomkostning.  
 
Har boligen flere TV, skal du have flere TV-kort. 
 
Begge leverandørers kort åbner for mulighederne: Start forfra, Pause og hent fra Arkiv med 
seneste 2 døgns udsendelser. 
Og med harddisk - også mulighed for ca 60 timers optagelser. 
 
Fritvalgskanaler 
Både Stofa og YouSee har opstillet abonnementspris pr måned for de enkelte fritvalgskanaler, 
der kan tilføjes til grundpakken. De mest populære koster 40 kr/md. Det gælder bl.a. 
TV2-Charlie og TV2-News. 
YouSee har herudover et “Bland-selv” tilbud: Tegn abonnement på Mellempakken, men byt 10 
kanaler ud med, hvad man måtte ønske fra Fuldpakken. 
 
Tillægspakker 
Stofa har herudover tillægspakker med filmkanaler: C more, Hustler og Viasat Film - som alle 
koster 99 kr/md udover den faste pakke. 
 

Bredbånd  
Stofa og YouSee tilbyder begge bredbånd via kabelforbindelse til attraktive priser sammenlignet 
med markedet. 
Stofa og YouSee tilbyder 4 forskellige hastigheder, men det er svært at sammenligne direkte 
fordi det ikke er de samme hastigheder.  
I den billigste gruppe er Stofa både billigere og giver større hastighed. 
I dyreste gruppe er Stofas pris 10% dyrere, men for 50% højere hastighed. 
 
 

Stofa Kr/md (2015) YouSee Kr/md (2015) 

20 MB /3 MB 189 15 MB /3 MB 199 

40 MB /5 MB 269 30 MB /8 MB 249 

60 MB /10 MB 349 60 MB /12 MB 279 

150 MB /15 MB 419 100 MB /20 MB 379 

 



Telefoni  
Fastnet telefoni er gennem en længere årrække afløst af mobil telefoni. Derfor er Fastnet 
Telefoni vel heller ikke en vigtig parameter ved valg mellem TV-leverandører. 
Men det kan måske betyde noget for de, der af forskellige grund ønsker at beholde en fastnet 
telefon. Så derfor opstiller vi denne sammenligning med priserne fra Stofa og YouSee. 
 
Begge leverandører har “Forbrugsafregnet” og “Fastpris til fastnet telefoni”. Men YouSee har 
også “Fastpris, Extra”, der omfatter al telefoni. 
 
Forbrugsafregnet  Stofa YouSee 

Abonnement pr mdr  0.00 20.00 

Opkaldsafgift til Fastnet 0.25 0.25 

 til Mobil 0.25 0.25 

Minutpris til Fastnet 0.20 0.30 

 til Mobil 1.00 1.30 

  
 
Fastpris til fastnet telefoni  Stofa YouSee 

Abonnement pr mdr  50.00 89.00 

Opkaldsafgift til Fastnet 0.00 0.00 

 til Mobil 0.25 0.25 

Minutpris til Fastnet 0.00 0.00 

 til Mobil 1.00 1.30 

 
 
Fastpris, Extra  Stofa YouSee 

Abonnement pr mdr  --o-- 199.00 

Opkaldsafgift til Fastnet --o-- 0.00 

 til Mobil --o-- 0.00 

Minutpris til Fastnet --o-- 0.00 

 til Mobil --o-- 0.00 

 
 


