Bredballe Antennelaug er stiftet som en medlemsejet/styret forening den 08.11.1978
med det formål at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagning af radiofoni og fjernsynsprogrammer til godt 700 husstande, hvilket siden er vokset til at lauget i dag har
mulighed for at forsyne mere end 2500 husstande i Bredballe.
Forsyningsnettet er gennem årene blevet kraftigt moderniseret og udbygget og er bl.a.
blevet opdelt i 22 noder/øer, som alle hver for sig forsynes via en fiberforbindelse direkte fra vor hovedstation.
Ved et fornuftigt og mangeårigt samarbejde med vor serviceleverandør – Stofa – har
dette betydet, at Lauget nu og i mange år fremover har muligheden for at tilbyde samtlige nye teknologier indenfor Tv og Bredbånd.
Men udviklingen stopper ikke her, idet vi i 2017 og 2018 vil videreudbygge vort forsyningsnet med nye standarder indenfor den teknologiske udvikling, der betyder, at vi vil
kunne tilbyde bredbånd med hastigheder på op til 1 Gbit, ligesom vore 22 noder/ øer
fremover vil blive forsynet og styret direkte via fiber fra vor serviceleverandørs hovednet. Det vil i princippet betyde, at vi via vore 22 noder/øer vil have 24-timers drift/
overvågning af forsyningsnettet.

Tv-pakker - som du kender dem
Du kan vælge mellem tre faste tv-pakker med alle de
populære kanaler – Lille, Mellem eller Stor?
Vælg den tv-pakke med de programmer, der har din interesse og få dem til en god pris.
Læs mere om de enkelte pakkers indhold samt priser på:

www.bredballe-antennelaug.dk

At lytte til FM-radio via foreningens kabelnet vil i nær fremtid desværre være en saga
blot. Det samme bliver også gældende på landsplan, hvilket ligeledes også vil have betydning for modtagning af FM signaler til vore bilradioer.
I forbindelse med vor opgradering vil FM-radio blive fjernet fra vort kabelnet, således vi
på sigt kan tilbyde et endnu hurtigere og mere sikkert bredbåndsnet.
Vi har i dag 23 digitale radiokanaler i lauget, som kan modtages via Tv-signalet, men
mange af vore medlemmer lytter allerede til en eller flere af de mange digitale radiokanaler, der kan streames fra internettet med bl.a. en net-radio samt DAB-radio.

www.bredballe-antennelaug.dk

Med Fritvalg kan du supplere din tv-pakke med en eller flere kanaler
Med Stofa FritValg kan du nemt supplere med dine yndlingsprogrammer oven på din valgte kabel-tv-pakke.
Vil du have mere sport, mere børneunderholdning, flere
film eller dokumentarudsendelser?
Vælg præcis de tv-programmer, du ønsker med Stofa
FritValg, hvilket du med lethed selv gør direkte på:

www.minesider.stofa.dk

Du skal være opmærksom på, at for at få Fritvalgs-kanaler på dit fjernsyn skal du enten
have en kortlæser (CA-Modul) med et fritvalgskort eller en SmartTv-boks med abonnement.
Læs mere om de mange fritvalgskanaler samt priserne på de enkelte kanaler på:

produkter.stofa.dk/tv/fritvalg

Sammensæt selv din helt egen temapakke ovenpå lille pakke.
VælgSelv er tv-pakker til yderst rimelig pris alt efter valgte kanaler. Pakkerne indeholder 8, 16 eller 32 programmer. Her kan du efter egen interesse selv vælge,
når du har den lille pakke.
Produktet forudsætter enten en SmartTv-boks eller et kort med kortlæser.
Produktet er et selvbetjeningsprodukt, hvor medlemmet efter bestilling og aktivering selv sammensætter sin VælgSelv-pakke på www.minesider.stofa.dk
Produktet kan herefter ses på SmartTv-boksen, Web Tv og Stofa Appen (Smartphone/IPad)
Har du mere end ét tv, kræver det en SmartTv-boks eller kortlæser og kort til
hvert tv, for at kunne se VælgSelv-pakken på alle tv, men det er selvfølgelig muligt at Chromecaste fra Stofa App’en på de ekstra tv i huset via en HDMI-indgang
på dit TV.

Se tv når du vil og undgå at gå glip af det vigtigste
Med Stofa SmartTv-boksen behøver du ikke at indrette dig efter dagens tv-program. Det
er dig, der bestemmer over dit tv. Og ikke omvendt.
Med Stofa SmartTv kan du:
 Se tv 48 timer tilbage med StartForfra+
 Optag og gem tv-programmer med boks med optager
 Start igangværende programmer forfra
 Sæt dit tv på pause eller spol tilbage
 Få adgang til tv og filmarkiver med masser af børneunderholdning og spændende serier og film
 Lej mere end 5.000 film direkte fra sofaen
Stofa har videreudviklet funktionen StartForfra+, således man nu på de fleste
kanaler kan gå op til 7 dage tilbage.

Stofa MitTv er det totale frie tv-valg – uden krav om en tv-pakke
Nu kan du frit vælge mellem mere end 100 tv-kanaler
med MitTv.
Du bestemmer helt selv, hvor mange, hvor længe og hvilke Tv-kanaler, du ønsker at se. Du betaler kun for dem,
du ser – dog minimum en måned ad gangen.
Se preview af en kanal i ca. 3 minutter, før du tager beslutning om at købe et program med din fjernbetjening.
Tjenesten forudsætter en SmartTv-boks samt abonnement og en bredbåndsforbindelse.
Den gratis 2/1 Mbit-forbindelse, som Stofa stiller til rådighed for alle vore medlemmer,
er tilstrækkelig. Al kommunikation om tjenesten sker via e-mail, og betalingen foregår
med kreditkort, som du tilknytter tjenesten.
Vælg mellem mere end 100 kanaler med priser fra kr. 10/md. til kr. 99/md.
DR - og nabolandskanaler kan vælges uden merpris.

Se WebTv hjemme eller når du er på farten
Stofa WebTv til din tablet, smartphone eller computer– så kan du se tv, når du vil, og
hvor du vil. Du har fri adgang til at se de fleste af dine tv kanaler i Danmark, når du har
tv fra Bredballe Antennelaug. Så kan du se nyheder, når du sidder i bussen eller står i
kø i supermarkedet.
Du kan se sport i sommerhuset, se nyhederne når toget er forsinket eller følge din yndlingsserie lige, hvor du vil - når du vil. Dine børn kan se Ramasjang på deres tablet,
mens du ser tv på den store skærm i stuen.
Med de interaktive funktioner, der følger med Pakke 2 og Pakke 3, kan du med Stofa
WebTv pause og spole i programmer samt starte forfra. Så bestemmer du helt selv,
hvor og hvornår du vil se tv.
Har du inviteret venner eller familier til filmaften? Lej en spændende film, og lav hjemmebiograf ved at spejle dit indhold fra WebTv op på fjernsynet med AirPlay (kræver
Apple TV) eller Chromecast.

Adgang til tjenesterne TNT on Demand med 200 film, Nickelodeon on Demand med 100
episoder og Cartoon Network on Demand også med 100 episoder.
Adgangen forudsætter tv-pakke 2 eller tv-pakke 3 og enten en SmartTv-boks med
abonnement eller WebTv.
Adgangen til DRs arkiver forudsætter minimun tv-pakke 1 og enten en SmartTv-boks
med abonnement eller WebTv. Der er også adgang til DRs arkiver fra MitTv.

En hurtig forbindelse med flere fordele
30/30 Mbit

50/50 Mbit

100/50 Mbit

300/50 Mbit

Stofa Bredbånd er mere end bare internet til en god pris. Du får en lynhurtig, stabil, fast
og trådløs forbindelse til ethvert behov - uanset om du vil tjekke mails, læse nyheder,
spille på nettet, eller om du vil hente store filer og film på få sekunder.
Når man ser på danskernes tv-vaner, viser det sig, at vi efterhånden benytter os mere
af diverse streamingtjenester på nettet. Herved kan vi bruge vor tid og få dækket behovet for at se tv samt har ønsker om information og underholdning, når tidspunktet passer os.
Som medlem af Bredballe Antennelaug har du naturligvis mulighed for kun at tilslutte
dig vort superbredbånd, således du dermed kun betaler for det, du og din familie har
behov for.
Det skal bemærkes, at der også er mulighed for firma betalt bredbånd.
Læs meget mere om Stofa Bredbånd med de mange muligheder og priser på:

//stofa.dk/bredbaand

Tv på alle platforme (Tv, Computer, Tablet og Smartphone).
3 Tv-pakker med totalt 56 spændende kanaler til en lav
markedspris.
Mulighed for mere end 80 fritvalgskanaler, som kan tilkøbes
enkeltvis i alle pakker.
Smart-Tv boks med Start Forfra+, Pause/Spol, Leje film,
filmarkiv m.m.
MitTv (køb kun de programmer, du vil se).
WebTv i hjemmet og WebTv på farten.
Lynhurtig Bredbånd (op til 300 Mbit) – både med eller uden
TV-tilslutning.
Gratis 2/1 Mbit-forbindelse som Stofa stiller til rådighed for
alle vore medlemmer.
Gratis abonnement på Fastnet telefoni.

Du kan søge meget mere information på laugets hjemmeside:

www.bredballe-antennelaug.dk
Du bedes fortrinsvis kontakte laugets serviceleverandør vedrørende tilslutning eller andre ændringer i dit medlemsforhold til lauget.

www.stofa.dk

