STOFA FIBERBREDBÅND
PRODUKT
STOFA FIBERBREDBÅND
100/100 Mbit
• Ingen Bindingsperiode

HASTIGHED

PRIS/MD.

Download: 100 Mbit
Upload:
100 Mbit

299 kr./md.

• Oprettelse 0 kr.

• Opsigelse 30 dage

Øvrige vilkår
• Gælder udvalgte områder (ikke landsdækkende). Kræver udstyr og tilslutning til fibernettet. Forudsætter 			
Betalingsservice. BS gebyr 5,83 kr. pr. regning.
• Har du ikke allerede en fiberboks installeret, sætter vores teknikere den op. Boksen fungerer som router, men man 		
kan også vælge at tilslutte sin egen router til fiberboksen. Ved opsigelse af abonnementet skal fiberboksen ikke 		
returneres til Stofa.
• Abonnement opkræves hver tredje måned.
• Vi etablerer fiberen til nærmeste husmur - dog max 30 meter fra skel.

Dækningsområde og levering
• Stofa dækker 76 % af de syd- og sønderjyske husstande med FiberBredbånd, og vi arbejder hele tiden på 			
at få udvidet fibernettet til at dække flere og flere hjem. Der er ligeledes udvalgte områder i det øvrige Jylland og Fyn, 		
hvor vi også kan tilbyde Fiberbredbånd.
• Er der ikke installeret en fiberboks, men er fiber muligt på adressen, er den forventede leveringstid mellem 4-35 dage 		
afhængigt af, om der allerede er gravet tomrør ind. Du kan tjekke, om du kan få fiber her: https://stofa.dk/fiberbredbaand

Hastigheden
Stofa FiberBredbånd leveres med høj download og upload og er angivet med forventet gennemsnitshastighed. 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 altid regne med den fulde hastighed**, når du forbinder fiberboks og computer med et kabel. Oplever du, at din
hastighed er lavere end det, du har bestilt, skal du kontakte teknisk support for at få fejlsøgt din fiberforbindelse.
Teknisk support kan kontaktes på telefonnummer: 88 30 30 20.
Du kan teste din forbindelse her: https://stofa.dk/kundeservice/test-din-internet-hastighed

Værd at vide om teknologien
Stofa FiberBredbånd leveres via fiberkabler, der har høj kapacitet. Derfor kan du få tv og telefoni gennem samme kabel
- uden at din bredbåndshastighed påvirkes.

INDEHOLDER OGSÅ

GIVER MULIGHED FOR

100/100 MBIT ANBEFALER VI TIL DIG, DER VIL

• Trådløst Bredbånd*
• E-mail
• SafeMail

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sikkerhedspakken safeSurf
Ekstra mailboks kapacitet
Telefoni
Fast IP-adresse

* På enkelte typer fiberbokse leverer Stofa ikke Trådløst Bredbånd.
** På ældre typer af fiberbokse kan du opleve, at hastigheden 100/100 Mbit ikke kan opnås fuldt ud.

Surfe, tjekke e-mails og gå på netbank
Streame og høre musik
Spille på nettet
Se tv- og filmklip (for eksempel WebTv)
Være flere online på samme tid
Se film og tv i HD på nettet
Upload af store filer og billeder

