OKTOBER 2011
TV2 ændrer status til betalingskanal, kanalen er den mest sete, derfor forventer vi også den vil være i
vores lille TV-pakke.
3 TV-PAKKER - Stofa anbefaler nu antenneforeningerne, at udbyde 3 TV-pakker, hvilket bestyrelsen i SGA,
absolut vil anbefale. Sammensætningen af de enkelte pakker er i fuld gang, vi afventer Stofas udspil.
Ny fordelsaftale på vej , fordelsaftale 2 er i hus, med bl.a. WebTV. Fordelsaftale 3 er på trapperne,
indholdet her er ikke helt på plads, men noget er dog sluppet ud:
 WEB Everywhere: WebTV, udbygges til at det kan tages med overalt i DK, blot man har en
internetforbindelse.
 Catch-Up: Start forfra, vil blive udvidet til at omfatte programmer der har været vist de sidste 48
timer.
 Stofa Net PVR (nPVR): Videooptagelser i mange nye elektroniske apparater, foretages i dag ved
hjælp af en Harddisk, også kaldet en Personal Video Recorder (PVR), Stofa tager springet fuldt ud,
og tillader at man kan optage et program, ikke bare på sin egen Harddisk, men på en der ligger ude
på nettet.
 Stofa lancerer med fordelsaftale 3, også en ny strategi:
HD vil være den nye standard, som ikke skal koste ekstra
Prisen på ovennævnte er endnu ikke fastlagt. For at reducere prisniveauet undersøges det, om der er
områder der kan spares på. Derfor forventes det, at vores nuværende ukodede: National Geographic Wild
HD, vil forsvinde. Den vil dog fortsat være at finde i HD-Pakken.
HD pakken reduceres: et par af vores HD kanaler fra HD-Pakken forventes fra 1.januar 2012 at forsvinde,
det drejer sig om: TV2 Sport HD og 6’eren HD.
For de hurtige – masser af både Film og Sport, ved at man inden d. 31. oktober 2011 tegner abonnement
på Canal+. Total prisen, de første 6 mdr. er sat ned til kun 99 kr./mdr. (bindingsperiode 6 dr.)
Forudsætter at man har: TV med indbygget DVB-C modtager og en CA-modul med kortlæser eller en
Zaptorboks, i begge tilfælde skal man også have et programkort. Herefter normalpris: 199 kr./mdr. –
Interesseret se www.stofa.dk eller ring: 88 30 30 30
Nye kunder - hurtig internet forbindelse, hvis man inden 1. november 2011, bestiller en 20 Mbit
forbindelse til 225 kr./mdr. som er normal pris, hastigheden er de første 6 mdr. hævet til 50 Mbit –
Interesseret se www.stofa.dk eller ring: 88 30 30 30
Prøve kanaler:

TV2 Sport: november, december frem til 12. jan 2012
6`eren:
november 2011
Canal 9: december frem til 12.jan. 2012
Venlig hilsen
Bestyrelsen

