STOFA BREDBÅND
PRODUKT

HASTIGHED

PRIS/MD.

STOFA BREDBÅND
300/50 Mbit*

Download: 300 Mbit
Upload:
50 Mbit

Min. pris 1. md inkl. fragt: 548 kr.

• Ingen Bindingsperiode

• Oprettelse 0 kr.

• Opsigelse 30 dage

• Forsendelse af udstyr
(modem/router) 99 kr.

449 kr./md.*

Øvrige vilkår
• Du låner et kombineret modem og router, der afleveres til Stofa ved opsigelse af abonnementet.
• Forudsætter Betalingsservice. BS gebyr 5,83 kr. pr. regning.
• Abonnement opkræves hver tredje måned.

Dækningsområde og levering
• Stofa dækker cirka 20 procent af de danske husstande.
• Vores mål er at levere produktet inden for 2-4 hverdage (ved gør det selv installation),
hvis du allerede har et kabel-stik installeret.
• I udvalgte antenneanlæg forudsætter levering af Stofa Bredbånd en TV pakke fra Stofa. Se stofa.dk.

Hastigheden
Hastigheden er forventet gennemsnitshastighed og gælder ved en kablet forbindelse mellem din router og computer.
Kapaciteten deles. Du kan i nogle tilfælde opleve lavere hastigheder end den bestilte i forbindelse med forbigående
spidsbelastninger i coax-nettet. Stofa udbygger løbende coax-nettet for at modvirke dette.
Hvis du benytter den trådløse forbindelse, kan du opleve en lavere hastighed, end den du vil opleve når der er sluttet et
kabel til din enhed.
Du kan teste din hastighed her (http://www.stofa.dk/kundeservice/bredbaand/test-din-hastighed).

Teknologien
Stofa leverer bredbånd ved hjælp af DOCSIS-standarten på coax-kabel, som er et delt medie, der også leverer tv og telefoni.
Lynhurtigt bredbånd, sikkerhed og kvalitetssikring (sikring imod tab af datapakker og tilgængelig kapacitet) er
implementeret med den nyeste DOCSIS 3.0-teknologi.

INDEHOLDER OGSÅ

GIVER MULIGHED FOR

300/50 MBIT ANBEFALER VI TIL DIG, DER VIL

• Trådløst Bredbånd
• Telefoni Forbrug**
• E-mail

•
•
•
•

• Surfe, tjekke e-mails og gå på netbank
• Streame og høre musik online
• Spille på nettet
• Se tv- og filmklip (for eksempel WebTv)
• Være mange enheder online samtidig
• Se film og tv i HD på nettet
• Upload af mange og store filer og billede

*

Sikkerhedspakken SafeSurf
Ekstra mailboks kapacitet
Telefoni Fastpris
Fast IP

Gælder Stofa kabel-tv fordelsanlæg (ikke landsdækkende). I udvalgte antenneanlæg forudsætter levering af
Stofa Bredbånd en TV pakke fra Stofa. Se stofa.dk.

** Gælder Stofa kabel-tv fordelsanlæg (ikke landsdækkende). Forudsætter bredbånd og TV fra Stofa.

