Internet fra Stofa og SAMSIGNAL

leverer signalet

Lokal kundeservice – nem at komme i kontakt med
Priser pr. 01.01.2022

My

Mikro

Midi

Giga

10/10

30/30

200/50

1000/100

Inkl.
standard Wifi

Inkl. SafeSurf
& standard Wifi

Inkl. SafeSurf
& SuperWifi

Inkl. SafeSurf,
SuperWifi & WifiGaranti

Mbit

99

kr./md.
Denne hastighed
er et unikt
Samsignal produkt

Mbit

199
kr./md.

Stofa normalpris
259 kr./md.
Spar 60 kr./md.
med Samsignal

Mbit

279
kr./md.

Stofa normalpris
299 kr./md.
Spar 20 kr./md.
med Samsignal

Mbit

349
kr./md.

Stofa normalpris
369 kr./md
Spar 20 kr./md.
med Samsignal

SafeSurf
Indeholder:
• Antivirusprogram
• Familieregler
• Browser- og bankbeskyttelse
• Beskyttelse mod ransomware
• Password-manageren SafeLogin
Nem at installere - opdateres automatisk.

SuperWifi
Wifi skal bare virke, men bor du fx i stort hus,
hvor der er tykke betonvægge eller flere etager,
så kan det spænde ben for den gode forbindelse.
Stofa tilbyder SuperWifi, så du er sikret hurtigt
og stabilt internet ud i alle hjørner af din bolig.

WifiGaranti
Med WifiGaranti garanterer Stofa stærkt og
stabilt wifi i alle hjørner af dit hjem. WifiGaranti
er en full service-løsning til dig, der bare vil have
det skal virke. Uden bøvl og gør-det-selv. Du får
gratis teknikerbesøg og tilfredshedsgaranti.

* Tilbuddet på 1. md. 0 kr. og gratis oprettelse gælder indtil 16/8-2021 og kun til nye kunder uden Stofa Internet de seneste 6 mdr. BS/adm. gebyr 9,75 kr./regning. Hvis du fravælger digital post fra Stofa, betales i stedet brevpost-gebyr på 29 kr./kvartal.
Opsigelse 1 md. Min. pris i binding i 6 mdr.: 1.395 kr. v/Midi. Samsignal tager forbehold for trykfejl og prisændringer Se stofa.dk/bredbaandsfakta

Vi er tæt på dig

Besøg os i ServiceButikken på Havnevej 26 i Grenaa, der har åbent hver torsdag i tidrummet
fra kl. 12-17. Her kan du få rådgivning om internet, tv samt hjælp til WebTv, SmartTv-boksen
eller til dit WiFi. Butikken har bemanding fra både Stofa og Samsignal.
Du kan også komme i kontakt med os via Facebook, på mailen‘samsignal@stofanet.dk
eller på tlf.: 82 43 51 41 – telefonen har åbent alle hverdage mellem kl. 9.00 og 17.00.

Din lokale forening
med internet og tv

