
Nyheder 2021 – Tv og internet

Din lokale forening
med tv og bredbånd

• Ingen prisstigninger på vores tv-pakker i 2021
Vi fastholder priserne på 200 kr./md. for Lille tv-pakke, 465 kr./md. for Mellem tv-pakke og 600 kr./md.
for Stor tv-pakke i 2021 - og stadig med alle de mest populære tv-kanaler.

• Prisfald på VælgSelv 10, 20 og 30
med henholdsvis 5 kr., 15 kr. og 35 kr. 
Når du køber VælgSelv, får du altid Lille tv-pakke samt Stofa tv-boksen med i købet. Ovenpå kan du frit
blande tv-kanaler og streamingtjenester. Køb 10, 20 eller 30 point, og bland som du har lyst.
VælgSelv 10 koster nu 395 kr./md., VælgSelv 20 koster 485 kr./md og VælgSelv 30 koster 565 kr./md.

• Samsignals FM-signal slukker den 12. januar
Har du FM-transistorradio eller stueantenne, kan du stadig høre FM-radio. Ellers kan du fremover høre
radio fra både tv, computer, fra apps eller fra en DAB+ radio. Læs mere her: stofa.dk/hjaelp/fm-sluk
Ved henvendelse til Samsignal kan du få udleveret en gratis stueantenne.

• Ændring i Stor tv-pakke
Disney har lukket tv-kanalen Disney XD og den er udgået af Stor TV-pakke.
TV SPORT X er blevet ny kanalog den viser masser af sport, - blandt andet fodbold fra Europa League, 
Serie A og La Liga samt tennis, skisport, NBA og meget mere.

• TV Play Basis opgraderes til TV2 Play Favorit + Sport
TV2 Play ligger i Stor tv-pakke samt i VælgSelv. Opgraderingen sker i løbet af foråret og sker automatisk.

• Internetpakken 200/50 Mbit opgraderes med SuperWifi uden prisstigning
Med SuperWifi kan du få et hurtigt og stabilt internet ud i alle hjørner af din bolig

VælgSelv

ServiceButikken er p.t. lukket pga. COVID-restriktionerne
Kontakt Samsignal via mail, telefon eller facebook
Mail: ‘samsignal@stofanet.dk 
Telefon: 40 18 68 55 - 82 43 51 41   
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