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Oversigt over ændringer i  Stofas TV-pakker pr. 1. april 2023 
 
Selvom vi de seneste år har holdt vores priser i ro, må vi erkende, at priserne på sportsrettigheder er steget så 
markant, at vi er nødt til at hæve prisen på din tv-pakke for at kunne bibeholde sporten i pakkerne. Da sport er 
afgørende for en stor del af vores kunder, er det vigtigt for os fortsat at kunne tilbyde et stort udvalg af sportskanaler. 
 
Det betyder, at der sker en række ændringer i vores tv-pakker pr. 1. april 2023: 
 
Lille Tv-pakke: 

 Tv-kanalen Sport Live bliver en del af Lille Tv-pakke pr. 1. april 
o Vi stopper opkrævningen af kanalen som VælgSelv og VælgSelv Frit-produkt pr. 31. marts 
o Kunderne skal foretage en kanalsøgning for at installere kanalen på sit tv. De kan finde hjælp til at 

foretage kanalsøgningen på stofa.dk/vejledning/kanalsoegning. Hvis kunderne har en tv-boks fra Stofa, 
sker det helt automatisk 

Mellem Tv-pakke: 

 Inkluderer ændringer i Lille Tv-pakke 
 Streamingtjenesten Viaplay Film & Serier bliver en del af Mellem Tv-pakke pr. 1. april 

o Kunderne skal aktivere ViaplayFilm & SerierviaMine Sider. Hvis de ikke har oprettet et MitLogin, kan de 
oprette et via mitlogin.stofa.dk/opret. 

 Følgende indhold udgår af tv-pakken: 
o Streamingarkivet Disney Channel & Disney Junior 
o Streamingarkivet Nick+  
o Streamingarkivet Filmfavoritter 

Stor Tv-pakke: 

 Inkluderer ændringer i Lille og Mellem Tv-pakke 
 Streamingtjenesten Viaplay Total bliver en del af Stor Tv-pakke pr. 1. april 

o Viaplay Total giver kunderne adgang til alle Viaplays sportsudsendelser - og hele deres udvalg af film, 
serier og børneindhold 

o Kunderne skal aktivere Viaplay Total via Mine Sider. Hvis de ikke har oprettet et Mit Login, kan de 
oprette et via mitlogin.stofa.dk/opret. 

 Følgende indhold udgår af tv-pakken: 
o Streamingarkivet MTV 
o Streamingarkivet National Geographic  Now 

 


