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VELKOMMEN TIL ØSTJYSK BOLIG AFD. 3
Vi håber, du bliver glad for at bo her. Du er heldig, for på din nye adresse har du adgang til den bedste under-
holdning og lynhurtigt Stofa FiberBredbånd.  

Det betyder, at du har adgang til lynhurtigt trådløst Stofa FiberBredbånd, tv uden boks og mulighed for at 
vælge de tv-kanaler, du helst vil se. Vælger du både FiberBredbånd og tv, får du samtidig WebTv og WebTv To 
Go. Så kan du tage dine tv-kanaler med dig på farten på din computer, smartphone og tablet.*

BESTIL MED DET SAMME OG HAV DINE PRODUKTER KLAR VED INDFLYTNING
Som kunde hos Stofa får du adgang til en lang række fordele. Du kan selv sammensætte din tv- og bred-
båndsløsning, lige som du vil have det. Og ønsker du ikke tv, kan du selvfølgelig også vælge at få bredbånd 
uden krav om tv.

Vær opmærksom på, at der kan forekomme leveringstid på tv og bredbånd, så skynd dig at bestil, så du er 
sikker på, at der er signal, når du flytter ind. Bestiller du først, når du er flyttet ind, kan der forekomme ventetid 
på installation og besøg fra tekniker.

Med en Stofa FiberBredbåndsforbindelse får du blandt andet adgang til:

 Bredbåndhastigheder fra 25 - 300 Mbit

  Tre billige tv-pakker med mulighed for Stofa FritValg - vælg frit de 
 tv-kanaler, du gerne vil se.**

  Telefoni til 0 kr./md.***

 0 kr. i oprettelse og ingen binding

 Stofa Mobil
 
LÆS MERE OM DE MANGE MULIGHEDER
På stofa.dk kan du også læse endnu mere om dine mange mulighe-
der hos Stofa. På vedlagt kanaloversigt kan du se de tv-pakker, du 
kan vælge hos Stofa.

Ring 88 30 30 30, så hjælper vi
Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra 
kl 8 - 19 - så ring allerede i dag.

Venlig Hilsen
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WebTv og WebTv To Go gælder Stofa fordelsanlæg (ikke landsdækkende). WebTv og WebTv To Go kræver tv fra Stofa og gælder udvalgte kanaler i din 
tv-pakke og forudsætter Stofa Bredbånd på min. 4Mbit. 
Kræver tv-pakke fra Stofa. Kræver abonnement på Stofa SmartTv eller køb af Stofa kortlæser (engangsbetaling for Stofa kortlæser 348 kr.: 249 kr. + 99 
kr. i forsendelse
Gælder ikke 70- og 90-numre samt data- og særnumre i Danmark. For takster på telefoni se stofa.dk.


