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Vi har tidligere skrevet til dig for at fortælle, at Stofa bliver din fremtidige 
levedandør af tv og internet, efter at Fanø Bad Antenneforening nedlægges  
- men vi har ikke modtaget din bestilling af fibernet fra Stofa. 

Derfor skriver vi for at minde dig om, at dit tv- og internetsignal slukker  
den 20. december - medmindre du bestiller et nyt abonnement. 

Derfor skal du glæde dig til fibernet

•  Fibernet fremtidssikrer dit hjem. Så hvis du overvejer at sælge  
eller vil sikre din investering i huset, er det en stor fordel at  
få fiberforbindelse

• Du kan lige nu få installeret fibernet for 0 kroner*  
— og vores teknikere sørger for det hele

•  Med fibernet får du både lynhurtigt, stabilt internet og  
adgang til al vores tv-underholdning inkl. streamningtjenester

Husk at sætte et kryds på din husmur
Før vi kan etablere fibernettet hos dig, skal vi vide, hvor du ønsker at få fiberen lagt ind.  
Du skal derfor sætte et kryds på din husmur, der hvor vi skal lægge fiberkablet. Du kan 
bruge kridt eller benytte det kryds, vi sender til dig efter din bestilling.  
 
Husk, at krydset med tilhørende vejledning sendes til din sommerhusadresse. 

Bestil nu, og undgå sort skærm
Skynd dig at sætte en stopper for den sorte skærm: Du kan læse mere på  
stofa.dk/fanoe-bad eller ringe til os på 75 18 74 31 alle hverdage fra 8-17.  
Vi sidder klar til at hjælpe dig godt i gang.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen 
Stofa

Obs: Har du bestilt fibernet, mens dette brev var undervejs, kan du blot se bort fra brevet.

*Gælder husstande i udvalgte områder, der kan tilsluttes fibernettet (ikke landsdækkende). 
Kræver Betalingsservice. BS- og adm.gebyr 9,75 kr./regning.  Kræver digital post fra Stofa 
ellers betales brevpost-gebyr 29 kr./kvartal.  Opsigelse 1 mdr. Stofa FiberBredbånd etableres 
uden beregning.  Se mere på stofa.dk/bredbaandsfakta.

Reminder: Bestil fibernet nu
- og undgå sort skærm
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