
 

   

 

Bilag 4: Forslag 3 - Ændring af kanaler i pakke 3 
 

Stofa tilbyder i samarbejde med kanal leverandørerne forskellige tilbud på TV 
kanaler der tilkøbes i sammen. Det er en ny strategi fra kanal leverandørerne og 
en måde at få solgt flere af deres kanaler samtidig med rabat. Derudover 
benyttes der nu også differentieret priser alt efter i hvilken TV pakke på 
anlægget kanalen placeres. Prisen er lavere jo flere medlemmer der vil kunne se 
kanalen, altså billigst hvis den placeres i pakke 1. 

 

De nye prismodeller betyder at vi som forening er nødt til at tage stilling til disse 
tilbud hvert år på generalforsamlingen og sammensætte næste års TV pakker på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændringer i pakke 3 
for 2013. 

 

Børnekanalen Nikelodeon (HD) tilføjes pakke 3 indirekte via pakke 2 ændring 
dikteret fra Stofa via fordelsaftale 3. Sammen med Nikelodeon (HD) tilføjes 
musik kanalerne MTV (HD) og VH1 (HD) til en samlet rabat pris på 6,50 kr. pr 
måned.  Børnekanalen Boomerang tilføjes uden yderligere omkostning, da den 
tilbydes som en samlet pakke med de eksisterende kanaler Cartoon Network og 
TCM til samme pris. Dermed er segmentet ”børn og unge” tilgodeset. 

 

Canal8 og Canal9 (HD) er efterspurgt af flere medlemmer pga. deres sports 
rettigheder til den danske Superliga i fodbold. Disse kanaler tilbydes også som 
standard i den store TV pakke hos vores konkurrenter YouSee og TDC Home 
Trio. For at undgå at nuværende medlemmer fravælger vores forening tilføjes 
Canal8 og Canal9 (HD) til pakke 3 til merpris på henholdsvis 9,95 og 17,85 kr. pr 
måned. Canal8 og Canal9 sender både sport, film og serier. Hermed er 
segmentet ”Mænd og Sports interesserede” tilgodeset. 

 

Stofa tilbyder en HD Pakke der betyder at alle kanaler der produceres i HD også 
udsendes i HD på vores anlæg, til en samlet pris på 5,50 kr. pr. måned. Dertil får 
man så også automatisk Eurosport 2 (HD) hvis man har Eurosport 1 i TV pakken, 
hvilket vi har. Dermed får vi bedste kvalitet på vores digitale kanaler og samtidig 
en ekstra sports kanal med til samme pris. Eurosport 2 koster i sig selv 5,00 kr. 
pr. måned. 

 

For at holde prisen på pakke 3 nede på trods af de ekstra tilbud fjernes 
Discovery Science og TLC fra pakke 3. Begge kanaler kan tilkøbes som 
fritvalgskanaler hos Stofa, hvis man har en SmartTV boks eller CI Kort til sit TV 
og ikke kan leve uden dem. Canal8 og Canal9 kan desværre ikke tilkøbes som 
fritvalgskanaler pga. rettigheder, ellers kunne vi bruge samme argumentation for 
dem. 

 



 

   

 

 

TV3 Sport 2 tilføjes pakke 3 i en prøveperiode frem til og med august 2013. 
Såfremt der kommer et godt tilbud evaluerer bestyrelsen om kanalen fortsætter 
frem til næste generalforsamling mod betaling. Alternativt fjernes kanalen med 
udgangen af august, og der tages stilling til et eventuelt nyt tilbud på næste års 
generalforsamling. 

 

Den nye kanal TV2 Fri starter op den 1. maj og placeres i pakke 2. Dermed kan 
den også automatisk ses i pakke 3. 

 

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at foretage denne 
kanalomlægning af pakke 3 (stor pakke) pr. 1. april 2013. 

 


