Guide til valg
af dit Stofa Bredbånd
Til dig, der kun bruger internettet et par
gange om ugen og har god tid.
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179

kr./md.*

Mbit
Til dig, der har god tid og bare tjekker
e-boks, netbank og mail.

5/5
Mbit

10/5

Til dig, der ofte tjekker mail, netbank og
sociale medier.

Mbit

15/15
Mbit

Til dig, der både sender mails, tjekker
nyheder, ordner netbank og ofte deler
billeder på de sociale medier.

Til dig, der både sender mails, tjekker
nyheder, ordner netbank og bruger de
sociale medier meget.

30/30
Mbit

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

Mbit

Mbit

300/50
Mbit

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 - hente ekstra
store filer, overføre mange billeder og
videoer samt streame og spille i fuld HD.

Gode fordele med
fastnettelefoni fra Stofa

TELEFONI

Hvis du har tv og bredbånd fra Stofa får du vis nummer,
viderestilling og telefonsvarer, og du kan beholde dit
nuværende telefonnummer. Oprettelse 0 kr.

209

kr./md.*

239

kr./md.*

279

kr./md.*

429

kr./md.*

TELEFONI

FORBRUG

FAST PRIS

Betal for
den tid, du taler

Ring ubegrænset til
alle fastnettelefoner
i Danmark

10

kr./md.**

pris inkl. samlerabat.
Prisen gælder hvis
du har tv og bredbånd fra Stofa

60

kr./md.**

pris inkl. samlerabat.
Prisen gælder hvis
du har tv og bredbånd fra Stofa

Guide til valg af dit
Stofa Mobil-abonnement
4G-dækning. Ingen binding.

Basis

Lille

Mellem

Stor

10 GB data

16 GB data

30 GB data

60 GB data

Fri tale

Fri tale

Fri tale

Fri tale

Fri SMS & MMS

Fri SMS & MMS

Fri SMS & MMS

Fri SMS & MMS

6 GB roaming i
36 lande i Europa

10 GB roaming i
36 lande i Europa

10 GB roaming i
36 lande i Europa

15 GB roaming i
36 lande i Europa

1 ekstra datasimkort

1 ekstra datasimkort

139

kr./md.***

Pris inkl. samlerabat

149 kr./md. 5 GB data i DK/EU
uden Stofa Bredbånd

149

kr./md.***

Pris inkl. samlerabat

179

169 kr./md. 10 GB data i DK/EU
uden Stofa Bredbånd

kr./md.***

Pris inkl. samlerabat

199 kr./md. 15 GB data i DK
10 GB data i EU uden Stofa
Bredbånd

Med Stofa Bredbånd får du en besparelse på dit mobil abonnement og får samtidig dobbelt op på data.
EU data: Du kan bruge op til 10 GB data i 36 lande i Europa - dog aldrig mere end der er inkluderet i dit abonnement.
* Gælder husstande på Stofa kabel-tv fordelsanlæg. Kan kræve forsendelse af modem (99 kr.). I udvalgte anlæg er
Stofa Tv påkrævet. 0 kr. i oprettelse, men priserne er ekskl. evt. tilslutning. Kræver Betalingsservice. BS- og adm.
gebyr 9,75 kr./regning. Kræver digital post fra Stofa ellers betales brevpost-gebyr 29 kr./kvartal. Opsigelse 1 md.
FiberBredbånd etableres max 30 m. fra skel . Se mere på stofa.dk/bredbaandsfakta.
**Gælder Stofa Fordelsanlæg (ikke landsdækkende). Forudsætter bredbånd og tv fra Stofa/Antenneforening. Kræver
modem (99 kr. i forsendelse). Kræver 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 forbehold.
*** 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. Hvert ekstra simkort koster 119 kr./md. Datadelingskort gælder
kun mellem og stor pakke. EU-roaming gælder i 36 lande i Europa. 30 dages opsigelsesvarsel pr. abonnement. For at
opsige skal du kontakte Stofa Kundeservice eller din nye udbyder.
Stofa tager forbehold for trykfejl og prisændringer

269

kr./md.***

Pris inkl. samlerabat

299 kr./md. 30 GB data i DK
15 GB data i EU uden Stofa
Bredbånd

