
TV3 SportTV2 Sport TV3 Max

MTV VH1CNN

Eurosport 1 Eurosport 2Canal 9

MTV 80sBoomerang

Viasat History

 Investigation Discovery Nat Geo WildAnimal Planet

Nick Jr. TV2 Sport XDisney Junior

Alle nedenstående + Lille Tv-pakkeAlle nedenstående Alle nedenstående + Lille og Mellem Tv-pakke

Mellem Tv-pakke

542
kroner pr. måned

Stor Tv-pakke

792
kroner pr. måned

Lille Tv-pakke

248
kroner pr. måned
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V sport ultra HD

TV3+6’eren

National GeographicDiscovery Channel

Disney Channel NickelodeonCartoon Network

TV2 NewsTV2 Fri TV2 ZuluDK4

DR Ramasjang

Folketinget

TV3 Puls

DR 2

TV2 Charlie

Kanal 5

DR 1

TV2

TV3 Kanal 4

Stofa Kanalen

Ekstrakanalen Infokanal Odense Bynet Fynboen

Sat 1 RTL

RTL ll

3 Sat Das Erste

ZDF

NDR 1 NRK 1

NRK 2

Møllebakkens Antennelaug

SPORT LIVE

Nyttig viden om indlæsning af kanaler 
De fleste tv har automatisk kanalsøgning, men du kan få 

brug for at indtaste følgende værdier: 

Frekvens: 346 MHz

Modulation: 64QAM

NetværksID: 0

Symbolrate: 6900 KS

Tv-pakker 2023

TLC

See

Suppler din  
Lille Tv-pakke med  

Stofa  
VælgSelv

Viaplay Film & Serier

Streamingtjenester inkluderet i tv-pakken:Streamingtjenester inkluderet i tv-pakken:

Nordisk Film+

Viaplay Total

TV 2 PLAY
Favorit + Sport

discovery+
Underholdning



Stofa Tv-app
- Stream dit indhold
Med Stofa Tv-appen har du adgang til din underholdning, 
uanset hvor du er. Med tv-appen kan du streame både film, 
serier og de fleste af dine tv-kanaler på smartphone, tablet 
og computer i hele EU. Stofa Tv-appen følger med kvit og 
frit, når du har tv fra Stofa*.

Se dit yndlingsindhold 
direkte på dit tv
Vi har gjort det let for dig at se tv. Hvis du benytter Stofa Tv-appen og andre  
streamingtjenester, kan du ved hjælp af enten Chromecast, Chromecast med Google TV 
eller Apple TV streame alt dit yndlingsindhold direkte på dit tv.

Med Stofa Tv-appen kan du:

Starte igangværende 
tv-programmer forfra

Streame din tv-pakke 
og tage dine streaming- 

arkiver og tv-kanaler 
med på farten

Sætte tv-programmer 
på pause, spole tilbage 
eller starte dem forfra

Se tv-programmer, der 
er sendt for op til  

7 dage siden

*  Stofa Tv-app er inkluderet i din tv-aftale i Stofa Fordelsanlæg og forudsætter, at din tv-aftale opkræves af Stofa. Stofa Tv-app omfatter de fleste af dine tv-kanaler og koster ikke ekstra. Vær 
opmærksom på, at det kan koste ekstra i dataforbrug, hvis du bruger Stofa Tv-app fra en mobil enhed og bruger mobildata. Stofa Tv-app kan anvendes udenfor hjemmet både i Danmark og under 
midlertidigt ophold i et andet EU-land fx. under rejse, arbejde eller studieophold. Bemærk at brug i udlandet kræver fast bopælsadresse i Danmark.

 *  Køb af Apple TV kræver en tv-pakke fra Stofa. Forsendelse af udstyr 99 kr. 14 dages fortrydelsesret ved køb af Apple TV. Reklamation gælder i 2 år fra købsdato
 **  Køb af Chromecast med Google TV kræver en tv-pakke fra Stofa. Forsendelse af udstyr 99 kr. 14 dages fortrydelsesret ved køb af Chromecst med Google TV. Reklamation 

gælder i 2 år fra købsdato.
 ***     Køb af Google Chromecast kræver en tv-pakke fra Stofa. Forsendelse af udstyr 99 kr. 14 dages fortrydelsesret ved køb af Chromecast. Reklamation gælder i 2 år fra købsdato.

Apple TV
På Apple TV kan du installere forskel-
lige apps fra AppStore, præcis som du 
kender det fra en iphone eller ipad. Så 
kan du streame både film, serier og 
tv-programmer eller spille spil og høre 
musik. Du kan også hente 
både Stofa Tv-appen og dine 
streamingtjenester til dit 
Apple TV og se dit yndlings-
indhold, når du  
har lyst.*

Chromecast
Med Google Chromecast kan du 
streame tv, film, tv-serier og musik 
direkte fra din smartphone, tablet 
eller computer på dit tv. Med et 
Chromecast kan du let dele indhold 
fra Stofa Tv-appen op på  
din tv-skærm.***

Chromecast med Google TV
Chromecast med Google TV samler alt din 
underholdning ét sted, og du kan installere 
alle dine velkendte apps, så du for eksempel 
kan streame indhold fra både Stofa 
Tv-appen, Youtube og andre 
populære streamingapps direk-
te på dit tv. På din startskærm 
vises film og tv-programmer fra 
alle dine tjenester på ét sted, 
så du ikke behøves at skifte 
mellem apps for at finde ud 
af, hvad du vil se.**


