
Bredbånd fra Stofa og SAMSIGNAL

10/10 Mbit
inkl. SafeSurf

200/50 Mbit
inkl. SafeSurf

279 kr./md.

50/50 Mbit
inkl. SafeSurf

239 kr./md.

300/50 Mbit
inkl. SafeSurf og SuperWifi

349 kr./md.

99 kr./md.

30/30 Mbit
inkl. SafeSurf

199 kr./md.

Denne hastighed er et Samsignal produkt
Til dig, der læser og besvarer mails, bruger netbank og e-Boks samt
surfer rundt på nettet for at læse nyheder m.v.

Pris hos Stofa 259 kr./md. – du sparer 60 kr./md. via Samsignal
Til dig eller jer, der dagligt tjekker mails, læser nyheder og blogs, 
bruger de sociale medier meget samt ser tv og film.

Pris hos Stofa 279 kr./md. – du sparer 40 kr./md. hos Samsignal
Til familien, der deler filer, ofte streamer film og tv i HD-kvalitet samt 
spiller på nettet.

Pris hos Stofa 319 kr./md. – du sparer 40 kr./md. hos Samsignal
Til familien, hvor der er flere online samtidig, streamer film og tv 
samt spiller spil på for eksempel computer, smartphone og tablet. 

Pris hos Stofa 369 kr./md. – du sparer 20 kr./md. hos Samsignal
Til jer, der vil have det bedste og hurtigste. I kan være mange online 
samtidig og I kan streame film i 4K-kvalitet samt spille krævende spil.

En del af

mere værdi for pengene med FiberCoax

Gælder husstande på Samsignals kabel-net. Pris ekskl. evt. tilslutning. Oprettelse 299 kr. og evt. forsendelse af modem (99 kr.). Forudsætter digital post (mail)  fra Stofa, ellers betales brevpost-gebyr på 29 kr./kvartal. 
Forudsætter BetalingsService. BS/adm.gebyr 9,75 kr./kvartal pr. regning. Bindingsperiode 6 mdr. Opsigelse 1 md. Se stofa.dk/bredbaandsfakta.

Vi er tæt på dig
Besøg os i ServiceButikken på Havnevej 26 i Grenaa, der har åbent 
hver torsdag i tidsrummet fra kl. 12-17. Her kan du få rådgivning om 
tv, bredbånd og telefoni samt hjælp til WebTv, SmartTv-boksen eller 
til dit WiFi. Butikken har bemanding fra både Stofa og Samsignal. 

Din lokale forening
med tv og bredbånd

SafeSurf
Stofa SafeSurf indeholder:
• Antivirusprogram
• Familieregler
• Browser- og bankbeskyttelse
• Beskyttelse mod ransomware
• Password-manageren SafeLogin
Den er nem og hurtig at installere og 
opdateres automatisk, så alle jeres 
computere, tablets og smartphones 
altid er beskyttet.

SuperWifi
Wifi skal bare virke, men bor du fx i 
stort hus eller lejlighed, hvor der er 
tykke betonvægge eller flere etager, 
så kan det spænde ben for den gode 
forbindelse. Derfor tilbyder Stofa nu 
Superwifi, så du er sikret hurtigt og 
stabilt internet ud i alle hjørner af din 
bolig.
Den største hastighed giver mulighed 
for at få op til 2 enheder med gratis. 
På vores lavere hastigheder kan du 
tilkøbe for 20 kr. pr. stk./md.
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