
 Vamdrup Antenneforening 2016
Indstilling af fjernsyn og radio

Sidder du nu og læser 
dette blad og tænker

“Gid der var så meget liv 
i mit fjernsyn”, så kontakt os, 

for at blive medlem.
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Fordelsaftalen

Vamdrup Antenneforening samarbejder med Stofa om 
at tilbyde medlemmerne en række fordele og 
muligheder, som alle er tilgængelige uanset valg af 
tv-pakke.

Fordelene er beskrevet indenfor de tre produktområder:
TV  •  Bredbånd  •   Telefoni

TV

Tv-fordele
Fri adgang til StartForfra og StartForfra+ 
På udvalgte kanaler kan igangværende udsendelser startes forfra, 
der kan pauses og spoles i dem. . . 
Derudover kan allerede afsluttede udsendelser på samme måde 
startes forfra med StartForfra+ – i helt op til 48 timer efter at ud-
sendelsen er afsluttet.

Fri adgang til DR Nu
Med DR Nu kan tv-udsendelser ses ”on demand”. Forudsætnin-
gen er en Stofa boks med Stofa kort. 

Film OD
Filmarkiv fra TNT Play og et stort antal episoder fra Nickelodeon 
og Cartoon Network.

50 % rabat på Stofa kortet
Stofa boks med Stofa kort giver adgang til alle de interaktive tjen-
ester som StartForfra, StartForfra+, DR Nu og leje op til 5.000 film. 
Der gives 50 % rabat på den til enhver tid gældende listepris på 
Stofa kortet.
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Bredbåndsfordele

Gratis internetforbindelse
- eller en 1 Mbit internetforbindelse uden beregning!

Web-tv og Web-tv To Go på alle husstandens skærme
Med bredbånd er det muligt at se tv på husstandens tablet, 
smartphone og computer. 
Også uden for husets fire vægge er det muligt at se tv på 
husstandens tablet, smartphone og computer - via 3G eller 
wi-fi-netværk – hvis blot det er inden for Danmarks grænser.

Telefoni fordele

Frit telefoniabonnement
Med bredbånd er det muligt at ringe billigt over fastnettelefonen - 
via bredbåndsforbindelsen. 

Med Telefoni Forbrug betales ikke noget i abonnement - der 
betales kun for samtaler. 

Med Telefoni Fast Pris kan der for DKK 50,- pr. mdl. ringes uden at 
tænke på, hvor mange minutter/timer samtalen varer. 
Gratis tillægspakke til telefoniabonnementet
Der er desuden gratis adgang til en række ekstra tjenester som 
f.eks. vis nummer, viderestilling, telefonsvarer og skjult nummer.

Kontingent 2016
Kontingentet for 2016 opkræves kvartalsvis af Stofa.

Grundpakken, pr. måned ..........................................175,00 kr.

Mellempakken, pr. måned ........................................335,00 kr.

Fuldpakken, pr. måned ..............................................520,00 kr.

•
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Til dig med Stofa SmartTv:

Få de kanaler, 
du helst vil se

*Kræver tv-pakke fra Stofa/antenneforening. Udbuddet af tv-kanaler i 
Stofa FritValg kan variere i den enkelte forening. Kræver abonnement 
på Stofa SmartTv eller køb af Stofa kortlæser (engangsbetaling for Stofa 
kortlæser 348 kr.: 249 kr. + 99 kr. i forsendelse).

HVILKE
 KANALER 

VIL DU 
SE?

 
SE?

PRØV 
tv-vælgeren 
på stofa.dk 

Med Stofa FritValg kan du bygge ekstra 
kanaler oven på din nuværende tv-pakke 
og vælge de kanaler, der interesserer dig 
og din familie. Der er op til 80 kanaler at 
vælge imellem og mange forskellige gen-
rer, så du kan få mere sport, børne-tv og 
film/tv-serier. Du kan ændre dine kanaler, 
lige når det passer dig. FritValg kræver, at 
du har abonnement på Stofa SmartTv.

Vælg selv dine favoritkanaler 
– nemt og enkelt og helt uden boks.

Se priser og de mange kanaler på stofa.dk 
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GRUNDPAKKE
Programnavn  
 
DR 1 HD  SVT 1 HD
DR 2  TV 4 Sverige
DR Ultra  ARD HD
DR K  ZDF HD
DR Ramasjang  NDR
TV 2 HD/Syd  SAT 1
Stofa Kanal  RTL
TV Syd HD  RTL 2
Kanal Syd  PRO 7
DR 3 HD  NRK 1 HD
Folketings TV  DK4 HD
DR Synstolkning HD  TV 3
TV Kolding  TV 2 Charlie
TV 2 Norge  Kanal 5
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Grundpakken indeholder også 
radioprogrammer
Pris pr.  md.:  175 kr.



6 *Gælder husstande på Stofa kabel-tv fordelsanlæg (ikke landsdækkende). Kan kræve forsendelse af modem
(99 kr.). I udvalgte anlæg er Stofa TV påkrævet. BS gebyr 5,83 kr. pr. regning. Opsigelse 1 md. Se mere på stofa.
dk/bredbaandsfakta. Tilbuddet 50/25Mbit, 50 kr./md de første 3 mdr. gælder t.o.m. 1/4/16 og kun for nye
kunder som ikke har haft Stofa Bredbånd de seneste 6 mdr. Pris herefter 249 kr./md.

Læs mere på stofa.dk eller ring 88 30 30 30

50
 kr./md*
Derefter 249 kr./md.

1 md. inkl. fragt 149 kr.

Pris første
3 måneder

50

50/25
Mbit

Bestil Stofa Bredbånd:

også uden krav
om tv!
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MELLEMPAKKE
Programnavn 
 
TV 2 News
TV 2 Fri
TV 2 Zulu
TV 3 Puls
Kanal 4
6’eren HD
Discovery HD
National Geographics HD
Disney Channel HD
Nickelodeon HD
Cartoon Network
TNT HD
TLC HD

D
ig

it
al

e 
ka

n
al

er

Mellempakken indeholder også
grundpakken.

Pris pr.  md:  335 kr.
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KÆRE MEDLEM AF VAMDRUP ANTENNEFORENING
Vamdrup Antenneforening og Stofa har pr. 1. juni 2015 indgået aftale om, at 
Stofa fremover håndterer administration af pakkeskifte, til- og frameldinger, 
kundeservice og opkrævning af kontingent hos vores medlemmer. 

Stofa har i forvejen en meget stor del af vore medlemmer som kunder på 
bredbånd, telefoni og SmartTv.

Der bliver fremover mulighed for at skifte tv-pakke med en frist på løbende 
måned + 30 dage.

Du er selvfølgelig stadig medlem af Vamdrup Antenneforening. Samarbejdet 
betyder blot, at du i fremtiden skal kontakte Stofa på 88 30 30 30, hvis du har 
spørgsmål til din tilslutning. Det kan f.eks. være spørgsmål til din regning, 
skift til anden programpakke med mere.

Stofas kundeservice har åbent mandag-fredag fra kl. 8.00 til 19.00. Du kan også 
kontakte Stofas kundeservice pr. mail via www.stofa.dk/kundeservice.

I forbindelse med at Stofa overtager administrationen, overgår vi samtidig 
til kvartalsvis fakturering. Den først regning fra Stofa kommer i juni 
måned med forfald i juli.* Herefter vil faktureringen ske med 
tre måneders mellemrum

STOFA GIVER DIG FLERE FORDELE:
  Bredbånd fra Stofa giver dig adgang til WebTv To Go. 

Så kan du tage udvalgte tv-kanaler med dig på farten 
på din pc, smartphone og tablet. 

  Med Stofa SmartTv får du StartForfra+ som 
giver dig mulighed for at starte udvalgte 
tv-programmer forfra i op til 48 timer. 

   Saml og spar med Stofa Komplet. Det 
er nu muligt at samle din husstands 
tv, bredbånd og telefoni i en samlet 
pakke. Læs mere på Stofa.dk/komplet.

 Telefoni til 0 kr./md.
  
Venlig Hilsen

Vamdrup Antenneforening og Stofa

KÆRE MEDLEM AF VAMDRUP ANTENNEFORENING
Vamdrup Antenneforening og Stofa har pr. 1. juni 2015 indgået aftale om, at 
Stofa fremover håndterer administration af pakkeskifte, til- og frameldinger, 
kundeservice og opkrævning af kontingent hos vores medlemmer. 

Stofa har i forvejen en meget stor del af vore medlemmer som kunder på 
bredbånd, telefoni og SmartTv.

Der bliver fremover mulighed for at skifte tv-pakke med en frist på løbende 
måned + 30 dage.

Du er selvfølgelig stadig medlem af Vamdrup Antenneforening. Samarbejdet 
betyder blot, at du i fremtiden skal kontakte Stofa på 88 30 30 30, hvis du har 
spørgsmål til din tilslutning. Det kan f.eks. være spørgsmål til din regning, 
skift til anden programpakke med mere.

Stofas kundeservice har åbent mandag-fredag fra kl. 8.00 til 19.00. Du kan også 
kontakte Stofas kundeservice pr. mail via www.stofa.dk/kundeservice.

I forbindelse med at Stofa overtager administrationen, overgår vi samtidig 
til kvartalsvis fakturering. Den først regning fra Stofa kommer i juni 
måned med forfald i juli.* Herefter vil faktureringen ske med 
tre måneders mellemrum

STOFA GIVER DIG FLERE FORDELE:
  Bredbånd fra Stofa giver dig adgang til WebTv To Go. 

Så kan du tage udvalgte tv-kanaler med dig på farten 
på din pc, smartphone og tablet. 

  Med Stofa SmartTv får du StartForfra+ som 
giver dig mulighed for at starte udvalgte 
tv-programmer forfra i op til 48 timer. 

   Saml og spar med Stofa Komplet. Det 
er nu muligt at samle din husstands 
tv, bredbånd og telefoni i en samlet 
pakke. Læs mere på Stofa.dk/komplet.

 Telefoni til 0 kr./md.
  
Venlig Hilsen

Vamdrup Antenneforening og Stofa

KÆRE MEDLEM AF VAMDRUP ANTENNEFORENING
Vamdrup Antenneforening og Stofa har i 2015 indgået aftale om, at Stofa fremover 
håndterer administration af pakkeskifte, til- og frameldinger, kundeservice og op-
krævning af kontingent hos vores medlemmer.

Stofa har i forvejen en meget stor del af vore medlemmer som kunder på
bredbånd, telefoni og SmartTv.

Der bliver fremover mulighed for at skifte tv-pakke med en frist på løbende
måned + 30 dage.

Du er selvfølgelig stadig medlem af  Vamdrup Antenneforening. 
Samarbejdet betyder blot, at du i fremtiden skal kontakte Stofa på 88 30 30 30, hvis 
du har spørgsmål til din tilslutning. Det kan f.eks. være spørgsmål til din regning,
skift til anden programpakke med mere.

Stofas kundeservice har åbent mandag-fredag fra kl. 8.00 til 19.00. Du kan også
kontakte Stofas kundeservice pr. mail via www.stofa.dk/kundeservice.

I forbindelse med at Stofa overtog administrationen, overgik vi samtidig til kvartalsvis 
fakturering. Den første regning fra Stofa kommer i juni måned med forfald i juli.* 
Herefter sker faktureringen med tre måneders mellemrum

STOFA GIVER DIG FLERE FORDELE:

Stofa giver dig adgang til WebTv To Go.
Så kan du tage udvalgte tv-kanaler med dig på farten
på din pc, smartphone og tablet.

Med Stofa SmartTv får du StartForfra+ som
giver dig mulighed for at starte udvalgte
tv-programmer forfra i op til 48 timer.

Telefoni til 0 kr./md.

Venlig Hilsen

Vamdrup Antenneforening og Stofa
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FULDPAKKE
Programnavn 
 
Canal 8 HD TV 2 Sport
TV 3 Sport 1 HD Canal 9 HD 
TV 3 Sport 2 HD Animal Planet
Eurosport 1 HD Nat.Geo Wild HD 
TV 3 + HD Disney XD
Eurosport 2 HD ID Discovery
MTV HD CNN
VH 1 
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Fuldpakken indeholder også
hele mellempakken.

Pris pr. md:  520 kr.
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Læs mere på stofa.dk eller ring 88 30 30 30

NYHEDER FRA STOFA
Hos Stofa er vi glade for at kunne præsentere tre store nyheder 
til medlemmerne af Vamdrup Antenneforening:

Stofa Bredbånd:
UDEN KRAV OM TV!
Nu kan du få lynhurtigt og stabilt bredbånd fra Stofa uden 
krav om tv. Så kan du streame film, serier og tv online  
- både i dag og i fremtiden.

Stofa MitTv:
VÆLG KUN DE KANALER, DU VIL
I løbet af 2016 bliver det med Stofa MitTv muligt helt selv at 
vælge og betale for de tv-kanaler, du ønsker.

Stofa Mobil:
TIL ALLE BEHOV
Til alle – og så kan du dele det med hele din familie. Har du 
også Stofa Bredbånd får du endda samlerabat på Stofa Mobil.
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RADIO
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

Grundpakken indeholder 
også radioprogrammer

Pris pr. år:  1.375 kr.

Mellempakken indeholder 
også hele grundpakken

Pris pr. år:  3.300 kr.
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Spole, pause og starte forfra

Stofa SmartTv
-se tv når det passer dig
Med Stofa SmartTv* er det slut med at komme for sent til dine yndlings-

programmer eller gå glip af noget, hvis telefonen ringer – du sætter nemt 

programmet på pause eller starter det forfra. Vil du se film, kan du leje 

alverdens film direkte fra sofaen.

Få Stofa SmartTv for 
kun 75 kr. /md.*

Spole, pause og starte forfra

Stofa SmartTv
-se tv når det passer dig

 *  Stofa SmartTv kræver kabel-tv og  og en Stofa boks samt et Stofa kort 
som giver adgang til Stofa SmartTv tjenesterne: spole, pause, Start-
Forfra. Tjenesterne gælder udvalgte tv-kanaler i din kabel-tv pakke. 
Minimumspris 2 mdr. inkl. 99 kr. i forsendelse: 249kr.

Bestil Stofa SmartTv på  
tlf. 88 30 30 30 eller læs om 
mulighederne på stofa.dk

Du kan spole,  
sætte på pause, 

og starte 
forfra som det 

passer dig
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Regler for pakkevalg 2016
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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Digital-tv - Guide til 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.

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 der har en Stofa SmartTv boks
Har du allerede SmartTv indstiller boksen selv evt. nye kanaler 
som for eksempel 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”. 
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Fejlmelding!
Såfremt der er problemer med modtageforholdene,
som evt. kan skyldes fejl i fællesantenneanlægget

kan man kontakte:

 

Stofa Kundeservice 
Åbningstider:

Ring: 88 30 30 30 

Hverdage: 8.00 - 19.00 
Weekend: Lukket 
Helligdage: Lukket 

Stofa Teknisk support
 Åbningstider: 

Ring: 88 30 30 20

Hverdage: 8.00 - 22.00 
Weekend: 8.00 - 22.00 
Helligdage: 8.00 - 22.00

•

•
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SALG & UDLEJNING

• FARVEFJERNSYN
• VIDEO

• STEREOANLÆG
• SATELIT-UDSTYR

• TV-OVERVÅGNING
• OVERVÅGNING

• EDB-UDSTYR

BUCHWALD RADIO
Østergade 15 . 6580 Vamdrup 

Telefon 75 58 12 33

Mangler du hjælp til indstilling
af de nye programmer på dit fjernsyn eller video? 

Vi indstiller fjernsynet til alle nye programmer for 450,-. 


