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Godt nyt til alle i Antennelauget Pedersholm

Nu bliver dit internet og din
tv-løsning endnu bedre
Som vi tidligere har skrevet til dig, får du fra oktober helt nye muligheder inden for
internet og tv. I forbindelse med at Stofa erstatter det nuværende coax-anlæg med
fiber, får du nemlig adgang til endnu bedre internet og tv.
For at hjælpe dig bedst muligt i gang, inviterer vi dig derfor
til et servicearrangement.

Det sker den 20. august og den 27. august
kl. 13.00-18.00 på p-pladsen ved
Solsikkevej 6, 7100 Vejle
Her fortæller vi mere om løsningerne og giver dig
råd og vejledning i, hvordan du hurtigst og
nemmest skifter fra coax til fiber og får glæde af
de nye muligheder.
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Til din behagelige orientering bliver din adgang til tv-kanaler meget bedre.
Du vil blandt andet kunne vælge internethastighed helt op til 1000 Mbit samt bruge
både Stofa SmartTv og Stofa Tv-app.
Derudover giver skiftet til Stofa yderligere fordele i form af:
	
30 kr rabat pr. md. på tv-pakker og 20 kr. pr. md på internet de næste 3 år
	
Adgang til tv-kanaler uden brug af boks – altså præcis som nu
	
Mulighed for at se Discoverys kanaler og web-tv i hele EU
	
Bevarelse af din nuværende stofanet.dk eller pedersholm.dk mailadresse
	
SafeSurf sikkerhedspakke samt mulighed for SuperWifi og WifiGaranti
Dertil kommer, at vi hjælper dig med at få din nuværende tv-installation flyttet over til
fiber – helt uden omkostninger og med mindst muligt besvær.
Og hvad sker der så nu? I korte træk følgende:
	
Du skal vælge, hvilken løsning du ønsker på fiber. Det gør du enten på
stofa.dk/pedersholm eller på tlf. 75 18 74 31
	
Norlys Tele sender dig herefter et brev om fremføring af fiber til dit hus.
Du behøver ikke være hjemme, når fremføringen sker.
	
Norlys klarer installationen af fiberboksen i huset og flytter din
antenneinstallation over til fibernettet
	
Din nye internet-og/eller tv-løsning er herefter klar til brug
Vi håber, at du kan bruge ovenstående information, og måske ses vi til vores service
arrangementer? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 75 18 74 31.
Husk, at du også kan bestille allerede nu på stofa.dk/pedersholm.

Med venlig hilsen
Stofa

Se tv, film
og serier, med
Stofa Tv-app
når du vil

2194-02-1521 Brev 1 Pedersholm.indd 2

21.07.2021 10.50

