
Bredballe Antennelaug blev stiftet i 1978 som 
en medlemsejet antenneforening, der i dag 
dækker et forsyningsområde på godt 3.000 
husstande.

I 2019/2020 er hele nettet (Coax/fiber) ble-
vet opgraderet til nyeste teknologi med mu-
lighed for op til 1000 Mbit internet, ligesom 
nettet – af vores serviceleverandør – bliver 
overvåget 24/7, hvilket som oftest betyder, at 
skulle der opstå mindre fejl, vil medlemmerne 
ikke opleve disse fejl.

Som medlemsejet antenneforening med en 
god økonomi har vi gennem årene været i 
stand til at have nogle af markedets laveste 
Tv-priser, hvilket har betydet, at vi nu også 
kan tilbyde uændrede priser i hele 2021.

På Tv-siden har vore medlemmer med vores 
pakke-/tilkøbs-muligheder adgang til alt  
indenfor nyheder, underholdning, film, sport, 
streamingtjenester og sidst men ikke mindst 

adgang til en WebTv løsning, der kan ses/
streames fra et utal af enheder i hele hjemmet, 
på farten og ikke mindst inden for hele EU. 

Her skal især bemærkes, at TV2’s fulde 
Play Favorit + Sport tjeneste nu er tilgæn-
gelig i den store pakke uden ekstra om-
kostninger. (Se mere på www.bbal.dk under 
menupunktet TV)

I forbindelse med vores internetpakker er 
der netop nu også taget højde for de mange 
udfordringer, der primært er i den enkelte 
husstand omkring Wifi’s efterhånden utalli- 
ge enheder, ligesom der i pakken – uden be-
regning – er en gratis Antivirus (SafeSurf). 

Med vores nye SuperWifi fra Stofa får du nu 
muligheden for at dække hele husstanden.
I Maxi og Mega pakkerne medfølger gratis 
2 stk. SuperWifi enheder, men du kan altid i 
alle løsninger  tilkøbe op til 4 enheder for en 
pris på kr. 20,- pr. stk/md.

Hvis du fremover vil have en sikker leverandør 
til din husstand

Så kan Bredballe Antennelaug og Stofa nu tilbyde 
din fremtidsløsning

Bredballe Antennelaug

din sikre forbindelse til fremtidens medie-univers
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Uanset om du vælger Tv- og/eller Bredbånd, får du 
nedenstående enestående optimale løsninger til  

netop din husstand.

Lynhurtigt internet, bedre online 
sikkerhed og stærkt wifi

3 mdr. for 0 kr. på alle internetpakker

Gratis oprettelse på alle internetpakker

Stream dine tv-kanaler overalt med Stofa WebTv

Bestil din Tv-pakke nu og spar 100 kr./md. i 6 mdr.

Gratis oprettelse

Ovenstående tilbud har en udløbsdato, men blot du indgår kontrakt inden denne dato, er der stadig  
mulighed for en senere installationsdato grundet dine opsigelsesvarsler.

Mellem Tv-pakke
37 kanaler

Stor Tv-pakke
53 kanaler

Tilbuddet er gældende indtil 28/2-2021. Gælder kun nye kunder, som ikke har haft Stofa Tv de seneste 6 mdr.  

Pris er ekskl. evt. etablering. BS/adm. gebyr 9,75 kr./regning. Fravælges digital post fra Stofa, betales brevpost-gebyr 29 kr./kvartal. 

Opsigelse løbende måned + en måned. 

Oprettelse GRATIS

Forsendelse 0 kr.

Pris efter 6 mdr. 449 kr.

449 kr./md.

349 kr./md.
De første 6 mdr.

Oprettelse GRATIS

Forsendelse 0 kr.

Pris efter 6 mdr. 619 kr.

619 kr./md.

519 kr./md.
De første 6 mdr.

Tilbuddet er gældende indtil 31/1-2021. Gælder kun nye kunder, som ikke har haft Stofa Internet de seneste 6 mdr.  

Pris ekskl. evt. tilslutning. BS/adm. gebyr 9,75 kr./regning. Fravælges digital post fra Stofa, betales brevpost-gebyr 29 kr./kvartal.  

6 mdr. binding og opsigelse 1 md. 

Mikro

30/30 Mbit

Oprettelse GRATIS

Forsendelse 99 kr.

Mindstepris i 6 mdr. 777 kr.

Via antennestikket

SafeSurf
SuperWifi (2 stk.)

Pris efter 3 mdr. 259 kr.

259 kr./md.

0 kr./md.
De første 3 mdr.

Mini

50/50 Mbit

Via antennestikket

Oprettelse GRATIS

Forsendelse 99 kr.

Mindstepris i 6 mdr. 837 kr.

SafeSurf
SuperWifi (2 stk.)

Pris efter 3 mdr. 279 kr.

279 kr./md.

0 kr./md.
De første 3 mdr.

Midi

200/50 Mbit

Via antennestikket

Oprettelse GRATIS

Forsendelse 99 kr.

Mindstepris i 6 mdr. 897 kr.

SafeSurf
SuperWifi (2 stk.)

Pris efter 3 mdr. 299 kr.

299 kr./md.

0 kr./md.
De første 3 mdr.

Giga

1000/100 Mbit
(minimum 900/100)

Via antennestikket

Oprettelse GRATIS

Forsendelse 99 kr.

Mindstepris i 6 mdr. 1197 kr.

SafeSurf
SuperWifi (2 stk.)

Pris efter 3 mdr. 399 kr.

399 kr./md.

0 kr./md.
De første 3 mdr.

Maxi

300/50 Mbit

Via antennestikket

Oprettelse GRATIS

Forsendelse 99 kr.

Mindstepris i 6 mdr. 1107 kr.

SafeSurf
SuperWifi (2 stk.)

Pris efter 3 mdr. 369 kr.

369 kr./md.

0 kr./md.
De første 3 mdr.

Lille Tv-pakke
25 kanaler

Oprettelse GRATIS

Forsendelse 0 kr.

Pris efter 6 mdr. 209 kr.

209 kr./md.

109 kr./md.
De første 6 mdr.

Fedt tv behøver ikke  
være dyrt
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