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Indledning
Denne håndbog vil forklare lidt om de muligheder der er som medlem af Bjæverskov
Antenneforening. Siden den 1. juli 2012 har vi været tilslutter Stofas fordelsaftale 3.0, hvilket giver
vores medlemmer følgende muligheder:
-

Digital Clear (alla kanaler sendes digitalt og hvis muligt i HD)
Gratis telefoniabonnement (der betales kun for minuttakst og opkaldsafgift)
Gratis 1/0,5 Mbit internetforbindelse, 10% rabat på øvrige hastigheder
Stofa Smart TV, 50% rabat på kortafgift

Gratis med Stofa Smart TV og kort
Pause, spol og start forfra (op til 40 kanaler)
DR’s arkiv
Frit valg af tillægskanaler og temapakker
TNT Film Arkiv (til alle der har TNT)
StartForfra+




Gå indtil 48 timer tilbage i tv-guiden på Stofa boksen og afspil et program der allerede har
været vist
Medlemmerne bliver uafhængige af tidspunkterne i tv-programplanlægningen og kan selv
bestemme hvornår underholdningen skal starte
Der kan startes forfra på alle de kanaler som Stofa har indgået aftale med. Dog ikke film og
live sports udsendelser.

Gratis med internet fra Stofa
Web tv i hjemmet og WebTv To Go





Få adgang til de fleste af foreningens tv-kanaler overalt i hjemmet via WiFi
Gør pc, tablet eller smartphones til hjemmets ”nye” tv-apparater
Tag udvalgte tv-kanaler med overalt i Danmark og få mobil underholdning på op til to
mobile enheder ad gangen
Forudsætter bredbåndsabonnement på min. 20/10 Mbit/s
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Hvordan ser jeg TV
I Bjæverskov Antenneforening bruger vi DVB-C som standard. Det vil sige, at der ved en
kanalsøgning skal søges på kabel.
Da man har mulighed for tilkøb af kanaler udover dem der er vist i vores kanaloversigt, vil der ved
en kanalsøgning findes programmer der er kodet.
Det analoge signal benyttes kun ved de kanaler (6-8 stk), hvor udbyder ikke vil accepterer, at vi
kun sender digitalt. Det analoge signal vil ikke blive vedligeholdt og skal derfor ikke anvendes.
Fjernsynet kan tilsluttes på forskellige måder alt efter type af fjernsyn.

Fladskærmsfjernsyn med DVB-C og MPEG4 (alle nye fjernsyn)
Denne type af fjernsyn tilsluttes direkte til antennestikket.

Fladskærmsfjernsyn med mpeg2 (fjernsyn fra før 2000)
Denne type af fjernsyn skal tilsluttes via en boks. Kabel mellem fjernsyn og boks skal være et
HDMI kabel.

Billedrørsfjernsyn (de helt gamle kasser)
Denne type af fjernsyn skal tilsluttes via en boks. Kabel mellem fjernsyn og boks skal være et
SCART kabel.

Kanalsøgning
Har tuneren problemer med at finde kanalerne, kan du manuelt indtaste følgende:
-

Frekvens: 346 MHz (346000 kHz)
Netværks-ID: 0
Modulation: 64 QAM
Symbol rate: 6900 KS

På nogle fjernsyn kan det være en fordel at udføre en manuel søgning (hurtig søgning) f.eks. er vi
blevet oplyst, at et Philips fjernsyn kan bruge op til 45 min. på, at udføre en automatisk søgning.

Har du brug for en boks
Der kan anvendes en ganske almindelig billig boks, den skal bare være for MPEG4 og kabel-tv
(DVB-C).
Bokse af denne type kan købes i radio/TV forretninger, Bilka, Elgiganten og lignende.
Alternativt kan man købe/leje en Stofa Smart TV boks (denne kan så anvendes til de muligheder,
der er omtalt i indledningen). Stofa Smart TV boks findes i 2 udgaver en uden harddisk og en med
harddisk (320GB). For priser henvises til www.stofa.dk

Side 4 af 7

Hvad kan jeg se
Som standard kan der ses de kanaler som man har betalt kontingent for. Pakke 1, 2 eller 3 (Lille,
mellem eller stor pakke). Se kanaloversigten på vores hjemmeside www.biaf.dk
Hvis de pakker vi tilbyder som standard ukodet i henhold til kanaloversigten ikke tilfredsstiller det
behov der er i husstanden, tilbydes der med Stofa fordelsaftalen flere løsning:

TvPakker




Viasat Film
Hustler 24
C More Film

FritValg
Se BILAG: Ekstra TV kanaler med FritValg.
Eksempel på pris med FritValg:
Pakke 1:
FritValg:

Stofa kort:

.................................................. 1.950,00
Disney Junior ............................... 240,00
Animal Planet ............................... 240,00
MTV Hits ...................................... 120,00
......................................................... 0,00

I alt/år:

2.550,00
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Internet og telefoni
Internet
Via Stofa tilbydes følgende Internet hastigheder.






1/0,5 Mbit – langsom, men til dig der aldrig har været på nettet før
20/3 Mbit - meget hurtigere end gennemsnittet på ADSL og meget billigere
40/5 Mbit - dobbelt så hurtig som ADSL men til samme pris
60/10 Mbit for hurtig til de fleste - men til dig der ikke spilder tiden
150/15 Mbit - 10 gange så hurtig som gennemsnit på ADSL – hvis du vil være Danmarks
hurtigste

Priser for ovenstående hastigheder er pr. marts 2015:
1/0,5 Mbit

GRATIS

20/10 Mbit

199,00 / mdr.

40/20 Mbit

269,00 / mdr.

60/30 Mbit

299,00 / mdr.

150/15 Mbit 419,00 / mdr.
Se mere på www.stofa.dk/bredbaand

Telefoni
Der kan vælges mellem Telefoni Fast Pris og Telefoni Forbrug
Med Telefoni Fast Pris kan du ringe ubegrænset til alle fastnettelefoner i Danmark, uden at
bekymre dig om at taxametret tæller (Gælder dog ikke 70- og 90-numre samt data- og særnumre).
Med Telefoni Forbrug betaler du kun, for det du taler. Og prisen for dine opkald gennem
bredbånd er i forvejen lav hos Stofa.
Gældende priser pr. marts 2015:
Oprettelse og flytning af eksisterende telefonnummer er gratis.
Telefoni – Fast pris koster - 50,00 kr./mdr.
Telefoni – Forbrug er gratis
Tillægspakke (Vis nummer, Viderestilling og telefonsvarer) er gratis
Se mere på www.stofa.dk/telefoni
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