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Kære medlem af 
Vamdrup Antenneforening
Vamdrup Antenneforening samarbejder med Stofa om at tilbyde med-
lemmerne en lang række Fordele og muligheder som alle ligger i for-
længelse af foreningens naturlige tv-produkter også i 2017 er der nye 
muligheder:

Lille pakke
Medlemmer med den lille tv-pakke kan se frem til spændende livsstil-
sprogrammer, prisvindende serier med tilføjelsen af TV3 PULS til deres 
tv-pakke. Medlemmerne kan fortsat streame deres tv-pakke via Stofa 
Web-Tv. I starten af 2017 fik de som noget nyt også adgang til DR Arki-
vet via Web-Tv. Uden at det forudsætter SmartTv-boks.

Mellem pakke
Medlemmerne med Mellem tv-pakke kan glæde sig over masser af 
sport, prisvindende serier og meget andet med tilføjelsen af TV3+ til 
deres tv-pakke. De kan allerede i dag streame deres tv-pakke med Web-
tv; men kan nu også både pause, spole og starte programmer forfra 
med Web-tv – i helt op til 7 dage – uden SmartTv-boks. I det nye år fik 
de også adgang til DR Arkivet. Derudover har medlemmerne adgang til 
arkiver på TNT samt Cartoon Network og Nickelodeon, så der altid er 
spændende børneindhold.

Stor pakke
Medlemmer med den store tv-pakke har også fået helt nye muligheder. 
De kan fortsat streame deres tv-pakke med Stofa Web-Tv, men får lige-
som med mellem pakken nu også mulighed for pause, spole og starte 
programmer forfra med Web-Tv – i helt op til 7 dage- uden SmartTv-
boks. Har de et Ultra HD-Tv kan de se frem til masser af sport i ultrahøj 
opløsning med sportskanalen Viasat Ultra-HD, som er blevet en del af 
den store pakke. I det nye år får de også adgang til DR Arkivet. Der-
udover får medlemmerne med den store pakkeligesom mellempakken 
adgang til arkiver på TNT, Cartoon Network og Nickelodeon.
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Valgfrit tv
Med VælgSelv kan man nu blande sin egen tv-pakke med 8, 16 eller 32 
kanaler ovenpå lille pakke og vælge frit blandt 80 kanaler.

Med vælgselvfrit kan man vælge enkelte kanaler fra udbuddet på over 
100 kanaler som tillæg til lille eller mellem tv-pakke.

Begge løsninger kræver som minimum et CA-modul- og kort for hvert tv.

Kort er gratis, modulet koster kr. 249,- forsendelse kr. 99,-

Medlemmerne i Vamdrup kan også abonnere på MitTv. Det vil sige med 
en SmartTv-boks kan du nu frit vælge en kanal, du får alle DRs pro-
grammer og nabolandskanaler med helt gratis samt indtil videre FM-
radiokanalerne. Du betaler med dit kreditkort og køber for en måned af 
gangen.  Hvis du herefter fortsætter med den samme programsammen-
sætning, bliver du trukket automatisk på dit kreditkort næste måned, 
indtil du opsiger. Hvis du opsiger inden den første i en måned, vil træk 
på dit kort ophøre. Du kan også skifte, som du ønsker.

MitTv kræver ikke en yderligere tv-pakke; men du er alligevel medlem i 
foreningen.
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Tv-pakker og VælgSelv
Tv og underholdning som du vil have det 

VælgSelv 8, 16 eller 32*
 Tilføj dine yndlingskanaler ovenpå  
 Lille tv-pakke til en fast pris

  Vælg selv, om du vil købe 8, 16 eller 32 

 kanaler ovenpå Lille tv-pakke. 

VælgSelv 8: 210 kr./md. + prisen på Lille tv-pakke  
VælgSelv 16: 290 kr./md. + prisen på Lille tv-pakke 
VælgSelv 32: 380 kr./md. + prisen på Lille tv-pakke

*  Se priser og tv-kanaloversigt på stofa.dk, når du indtaster din adresse. Priserne er ekskl. Evt. oprettelse og etablering 
af stikledning m. 1. antennestik, gravearbejde og evt. kabelleje. Opsigelse løbende md. + 1 md. Forudsætter 
Betalingsservice. BS- og adm.gebyr 9,75 kr./regning. VælgSelv forudsætter Lille tv-pakke fra Stofa eller din 
antenneforening, Stofa-kortlæser og kort (engangsbeløb 249 kr., forsendelse 99 kr.) eller et abonnement på Stofa 
SmartTv. Indholdet i VælgSelv-pakken kan ændres 1 gang pr. md. Opsigelse løbende md. + 1 md. WebTv gælder de 
fleste af dine kanaler og forudsætter StofaTv. Stofa anbefaler trådløst netværk ved brug af WebTv både i og udenfor 
hjemmet. WebTv virker kun i DK. 

Når du har tv fra Stofa, kan du streame din tv-pakke med  Stofa 
WebTv* og se dine tv-kanaler både ude og hjemme. Så kan du  
se live-tv på din mobil, tablet og pc, hvor og når du vil. 

WebTv: Se tv, hvor du vil

Vores  
produkter  

understøtter 
AirPlay og 

Chromecast

Lille, Mellem og Stor tv-pakke*
 Tre forskellige tv-pakker - noget for alle

 Mange tv-kanaler for en god pris

 Mulighed for at supplere din tv-pakke med ekstra kanaler

LILLE PAKKE 

175
  kr./md.*

MELLEM PAKKE

  kr./md.*
365

STOR PAKKE

510
  kr./md.*
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DR 1 NRK 1

DR 2 TV 2 Norge

DR 3 SVT1 HD

DR Ramasjang TV 4 Sverige

DR Kultur ARD Das Erste

DR Ultra ZDF

TV 2 Syd NDR 3

TV 2 Charlie RTL

Tv Syd+ RTL 2

TV 3 SAT 1

TV 3 Puls Pro 7

DK 4 Stofakanalen

Kanal 5 Ekstrakanalen

Folketingskanalen DR1 Syn

TV Kolding DR2 Syn

Kanal Syd DR3 Syn

Pris pr. md.: kr. 175,-
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Tv-pakker og VælgSelv
Tv og underholdning som du vil have det 

SmartTv
Saml al din underholdning
- og se det, når du vil 

MitTv
Vælg kanaler enkeltvis - helt frit*

Stofa 
Filmshoppen

Masser af 
underholdning 

til dig
Se det store 

udvalg på 
stofa.dk 
eller ring 

88 30 30 30

Med Stofa SmartTv kan du samle al din underholdning ét sted og få det fulde overblik over dine 
tv-kanaler, film og serier. Det er nemt at få adgang, og du vælger selv, hvad du vil se, når du vil. 

 Du kan blandt andet spole og starte forfra på dine tv-kanaler i helt op til 48 timer  
- så går du ikke glip af dine favoritprogrammer. 

 Helt frit kanalvalg uden tv-pakke

 Betal kun for de kanaler, du ser - en måned ad gangen

 Få en smagsprøve på kanalen, inden 

 du køber med din fjernbetjening

Læs mere på stofa.dk

* Stofa MitTv i udbydes i udvalgte anlæg (ikke landsdækkende). Kanaler og tv-pakker købes  
 uden binding, min. 1 md. ad gangen. Forudsætter Stofa SmartTv, dankortbetaling og e-mail.

Betal kun 
for det, 
du ser

Stofa_Vamdrup_A5_200117.indd   2 03-04-2017   15:11:12
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TV 2 Fri Cartoon Network

TV 2 News Nicklelodeon

TV 2 Zulu Discovery Channel

TV 3+ Nat. Geographic

Kanal 4 TNT

6'eren TLC

Disney Channel

Mellempakken indeholder  
også Grundpakken. 

Pris pr. md.: kr. 365,-



8

Bredbånd uden tv
Medlemmerne har i mange år kunnet købe bredbånd over foreningens 
anlæg, hvis man havde en Tv-pakke; men vi har imødekommet et ønske 
fra vores medlemmer om at kunne købe bredbånd, uden at der nød-
vendigvis skulle følge en tv-pakke med. Initiativet er helt i tråd med 
foreningens strategi om at gøre valget af produkter helt frit. Vore med-
lemmer skal kunne vælge til og fra på alle hylder og selv sammensætte 
deres sortiment af tv, bredbånd og telefoni. Bredbånd uden tv henven-
der sig især til medlemmer, der går på internettet og streamer deres tv, 
som mange unge gør i dag.

Med bredbånd uden tv er du også stadig medlem i foreningen, med ret 
til at komme til generalforsamlingen.

Gratis Internet

Med mindst den lille pakke kan du få en 2/1 Mbit forbindelse helt gratis. 
Du skal blot ringe til Stofa.

Telefoni

Frit telefoni abonnement 

Med bredbånd (også den gratis forbindelse) er det muligt få koblet sin 
fastnettelefon om og ringe billigt via bredbåndsforbindelsen, ligesom 
det med Telefoni Fast Pris, til kr. 50,- pr. md. er muligt at ringe til alle 
fastnet uden at tænke over minutforbruget. Der er desuden adgang til 
en række tjenester som f.eks. vist nummer, viderestilling, telefonsvarer 
og skjult nummer uden ekstraomkostning.
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TV 2 Sport VH 1

TV 3 Sport 1 CNN

TV 3 Sport 2 Discovery ID

Canal 9 Nat Geo. Wild

Eurosport 1 Animal Planet

Eurosport 2 Comedy Central

Disney XD Viasat UHD

MTV VH1 Classic

Fuldpakken indeholder  
også Mellempakken. 

Pris pr. md.: kr. 510,-
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Til dig, der primært sender mails, tjekker 
nyheder, netbank og de sociale nyheder. Ingen binding

0 kr. i oprettelse

219

249

Mbit

Mbit

30
30

Mbit

Mbit

50
50

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

299Mbit

Mbit

100 Til jer, hvor I er flere online samtidig og 
ser film og tv på for eksempel  
computer, smartphone og tablet.

449Mbit

Mbit

300 Til jer, det vil det hele, uanset hvor mange 
I er online samtidig, og ofte har behov for 
at hente ekstra store filer.

Ingen binding
0 kr. i oprettelse

Ingen binding
0 kr. i oprettelse

Ingen binding
0 kr. i oprettelse

   50

50

Ingen 
krav  

om tv
Vælg den 
hastighed, 

du har  
brug for

Ingen binding. 0 kr. i oprettelse

*  Gælder husstande på Stofa kabel-tv fordelsanlæg (ikke landsdækkende). Kan kræve 
forsendelse af modem (99 kr.). BS- og adm.gebyr 9,75 kr./regning. Opsigelse 1 md.  
Se mere på stofa.dk/bredbaandsfakta. 

5 tips til at forbedre dit wifi
 Vælg den rette wifi-kanal
 Hold dit wifi fra forstyrrende elementer som for  
 eksempel elektronisk udstyr samt metal genstande
 Placer din router centralt
 Vend routeren rigtigt

 Tjek om du har den rigtige hastighed

Stofa_Vamdrup_A5_200117.indd   3 03-04-2017   15:11:18
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Radioprogram

VLR Kolding 87,50 MHz

DR P2 Klassisk 88,50 MHz

DR P1 89,40 MHz

Disponibel 90,00 MHz

DR P4 Syd 90,50 MHz

DR P4 3KN 91,50 MHz

DR P3 92,40 MHz

Nova FM 95,00 MHz

Skala FM 96,50 MHz

NDR 2 97,90 MHz

RSH 98,50 MHz

NDR Kultur 99,10 MHz

NDR 1 100,60 MHz

RTL Radio 101,80 MHz

Sunshine Live 102,10 MHz

Globus Guld 103,00 MHz

Radio24syv 103,50 MHz

Radio Globus 104,40 Mhz
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Billig telefoni
- til alle behov

Stor
Fri tale

50 GB data
Fri SMS & MMS

Del abonnement
EU roaming - Fri tale 

+ 2 GB

269 kr./md.*

Mellem
Fri tale

16 GB data
Fri SMS & MMS

Del abonnement
EU roaming - Fri tale 

+ 1 GB

169 kr./md.*

Forbrug
Taletid

Dataforbrug

0 kr./md.*

Lille
4 timers tale

4 GB data
Fri SMS & MMS
Stofa til Stofa

119 kr./md.*

pris og indhold
 inkl. samlerabat

pris og indhold
 inkl. samlerabat

* SStofa Mobil forudsætter, at du er over 18 år og har CPR-nr., dansk adresse og e-mail. Betaling sker via regning til din mail. Oprettelse af Stofa  
 Mobil-abonnement kr. 49. Samlerabat og dobbelt op på data i Mellem og Stor-pakke gælder kun Stofa-kunder med bredbånd og MitLogin. Du kan  
 oprette 3 ekstra simkort pr. abonnement. Del dit abonnement gælder kun for Mellem og Stor-pakke. Hvert ekstra simkort koster 70 kr./md. 30  
 dages opsigelse pr. abonnement. For opsigelse kontakt Stofa Kundeservice eller din udbyder.

pris og indhold
 inkl. samlerabat

pris og indhold
 inkl. samlerabat

Samlerabat med Stofa Bredbånd
- Spar op til 30 kr./md.
Hos Stofa får du masser af fordele. Har du for eksempel bredbånd fra Stofa, får du 
samlerabat på Stofa Mobil og vælger du samtidig Mellem eller Stor mobilabonnement, 
giver vi dig dobbelt op på data.

Til alle – også dig uden Stofa Tv  
og Bredbånd

Fast lav pris uden binding

4G-dækning på Danmarks bedste netværk

Samlerabat med Stofa Bredbånd

Del dit abonnement med familien

Fordele med Stofa Mobil

TELEFONI

FORBRUG
Betal kun for  

den tid, du taler 

TELEFONI

FAST PRIS
Ring ubegrænset til 
alle fastnettelefoner  

i Danmark

Hos os kan du også få fastnet 

10 kr./md.**60 kr./md.**

**  Gælder Stofa Fordelsanlæg (ikke landsdækkende). Kræver modem (99 kr. i forsendelse) og kabel-tv fra Stofa/antenneforening. Forudsætter 
Betalingsservice. BS- og adm. gebyr 9,75 kr./regning. Opsigelse: 1 måned. FastPris gælder til fastnettelefoner i Danmark, dog ikke 70- og 90-numre 
samt data- og særnumre og  mobil. Se stofa.dk for takster og forbe hold.

Stofa_Vamdrup_A5_200117.indd   4 03-04-2017   15:11:20
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Regler for pakkevalg 2017
Indholdet af de forskellige pakker fremgår af de forreste sider.

Ændring af pakkevalg kan ske med et varsel på løbende måned 
+ 30 dage. 

Ønske om ændring skal rettes til Stofas kundeservice på telefon 
8830 3030 eller via mail www.stofa.dk/kundeservice. 

Omkostninger ved pakkeændring afregnes direkte med Stofa.
Priserne kan ses på STOFAs hjemmeside.

Foreningens bestyrelse:

Formand: Kjeld Larsen, Hvidøre 46, tlf. 8243 3807
 kpl@vamdrupantenneforening.dk

Næstformand: Bjarne Pedersen, Østergade 24, tlf. 7558 1567
 bp@vamdrupantenneforening.dk

Kasserer: Mette Larsen, Engparken 3, tlf. 2324 7499
 mcl@vamdrupantenneforening.dk

Sekretær: Anni Aarestrup, Lindegade 9, tlf. 7558 2242
 aaa@vamdrupantenneforening.dk

Best.medlem Chelina Hougaard, Trelle Ager 59 B, tlf. 2092 2873
 ch@vamdrupantenneforening.dk

•
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Kanalsøgning
Har du ikke en Stofa boks, skal du foretage en ny kanalsøgning på dit tv for at 
se de digitale tv-kanaler.

Har du fladskærm med DVB-C tuner?
Du kan få dine tv-kanaler digitalt, hvis du har en fladskærm med indbygget 
DVB-C tuner.
De fleste fladskærme kan lave en automatisk kanalsøgning. Du skal sørge for 
at lave en digital søgning, ikke analog.
Det står som regel på bagsiden af fladskærmen hvilken tuner, der er indbygget. 
Er du i tvivl, så kig i betjeningsvejledningen eller på internettet.
NB: Du kan i nogle tilfælde blive bedt om at vælge DVB-T (Antenne) eller DVB-
C (Kabel-tv) - her skal du vælge DVB-C.

Find kanalerne manuelt
Har tuneren problemer med at finde kanalerne, kan du manuelt indtaste 
følgende:
• Frekvens: 346 MHz (346000 kHz)
• Netværks-ID: 0
• Modulation: 64 QAM
• Symbol rate: 6900 KS

Til dig med Stofa SmartTv boks
Har du allerede SmartTv indstiller boksen selv evt. nye kanaler som for eksem-
pel de nye digitale DR kanaler. De fleste kanaler får en ny digital plads, så hvis 
du har lavet en farvoritliste eller låst nogle kanaler, skal de indstilles igen. 

Kan du ikke finde kanalerne?
Mange kanaler sendes både kodet og ukodet på anlæg med fri digital-tv. Det 
betyder, at dit tv i nogle tilfælde starter med at finde den kodede version. 
Kigger du videre i kanallisten, vil du i de fleste tilfælde også finde den 
ukodede version. På enkelte tv kan det være nødvendigt at foretage søgningen 
“inklusiv krypterede kanaler”. 
 
Vejledning til kanalsøgning på dit TV
Hvordan du på netop dit Tv finder opsætningen af kanalerne, afhænger i 
høj grad af producenten og modellen på dit Tv. Herunder finder du de mest 
gængse producenters vejledninger til kanalopsætning. 
Kilde: www.stofa.dk
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Administration af 
foreningens opkrævninger.
Vamdrup Antenneforening samarbejder med Stofa og efterhånden som 
de individuelle muligheder er blevet større og større, har vi set det 
hensigtsmæssigt at Stofa håndterer administrationen af pakkeskift, til 
og frameldinger, kundeservice og opkrævning af kontingent hos vores 
medlemmer.

Du er selvfølgelig stadig medlem af Vamdrup Antenneforening. Samar-
bejdet betyder blot, at du skal kontakte Stofa på 88 30 30 30, hvis du 
har spørgsmål til din tilslutning. Det kan være spørgsmål til din regning, 
skift til anden tv-pakke, bredbånd med mere.

Åbningstider:
Stofas kundeservice Teknisk support
Hverdage 8:00 – 19:00 Hverdage 8:00 – 22:00
Weekend Lukket Weekend  8:00 – 19:00
Helligdage Lukket Helligdage 8:00 – 19:00
Ring  88 30 30 30 Ring  88 30 30 30 

Eller chat med en medarbejder via Stofas hjemmeside.

INFO:
Fakturering af din tv-pakke sker kvartårligt med forfald i januar, april, 
juli og oktober.
Du kan skifte tv-pakke med en frist på løbende måned + 30 dage.

Oplever du problemer, kan du altid henvende dig til bestyrelsen med dit 
anbringende, så hjælper vi gerne med råd og dåd.
Med venlig hilsen Vamdrup Antenneforening og Stofa
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VI ER BENOVA
DIN KREATIVE

ONLINE PARTNER

KONTAKT OS ELLER KIG FORBI

RING: 75 581 582 · BESØG: BENOVA.DK
KIG IND: ØSTERGADE 24 · VAMDRUP

WEBSHOP
Vi leverer komplette

webshops til både små 
og store virksomheder.

HJEMMESIDE
Vi leverer brugervenlige
og flotte hjemmesider.
Skal vi også lave din..?

GRAFISK
Vi sætter gerne

det kreative touch
på din markedsføring

SEO
Når du ud til dine kunder

på Google? Vi kan hjælpe dig 
med at komme i top.


