Bilag 2: Bestyrelsens forslag til pakkeændringer 2014
Stofa har forhandlet nye treårige distributionsaftaler på plads med programleverandørerne der
åbner op for frit valg på alle kanaler i standardpakkerne, som herefter enkeltvis kan
tilkøbes oven på basispakken. Dette inkluderer også de populære SBS og Viasat-kanaler. Der er
ikke længere noget mindstekrav om antal af kanaler der skal tilkøbes. Derudover indebærer de
nye distributionsaftaler at Stofa må vise alle kanaler på deres WebTV2Go tjeneste og at der
fremover kan startes forfra på alle kanaler via deres Start Forfra og Start Forfra+ tjenester på
Stofa SmartTV boksen.
Bestyrelsen har besluttet at støtte op om de nye muligheder og de distributionsaftaler som
Stofa har fået forhandlet på plads for at give foreningens medlemmer den valgfrihed som dette
medfører. Rettighederne medfører dog nogle krav fra programleverandørerne i forhold til
kanaludbudet i TV pakkerne på vores anlæg, som beskrives nærmere herunder.
Ændringer til TV Pakke 1 (Basispakken)
Foruden de nuværende betalingskanaler TV2, TV2 Charlie, TV3 og DK4, så placeres Kanal 5
ligeledes i grundudbudet i Basispakken. Et godt samlet pakketilbud på disse 5 kanaler betyder
at prisen for TV Pakke 1 (Basispakken) kan købes til 132 kr. pr. måned inkl. moms og
Copydan afgifter. Det er en prisstigning på 12 kr. pr. måned i forhold til 2013, og så får man jo
mere for pengene i form af Kanal 5.
Ændringer til TV Pakke 2 (Stofa DK Plus Pakken)
Foruden de nuværende betalingskanaler inkluderet fra Basispakken og de yderligere
betalingskanaler TV2 Zulu, TV2 Film, TV2 News, Kanal 4, 6’eren, Discovery Channel og
Nickelodeon, så placeres nu TV2 Fri, Disney Channel, National Geographic Channel og
TV3 Puls ligeledes i Stofa DK Plus Pakken. Der tilføjes altså 4 nye populære kanaler til pakken.
Et godt samlet pakketilbud fra Stofa på denne TV pakke betyder at prisen for TV Pakke 2 (Stofa
DK Plus Pakken) kan købes til 299 kr. pr. måned inkl. moms og Copydan afgifter. Det er en
prisstigning på 24 kr. pr. måned i forhold til 2013, og så får man jo mere for pengene i form af
4 yderligere populære kanaler.
Ændringer til TV Pakke 3 (Fuld Pakke)
Foruden betalingskanalerne inkluderet fra TV pakke 1 (Basispakken) og TV pakke 2 (Stofa DK
Plus Pakken), så bibeholdes kanalerne Animal Planet, Canal8 Sport, Canal9, Eurosport,
Eurosport 2, MTV, TV3 Sport 1, TV3+ og VH1 i TV Pakke 3 (Fuld Pakke).
Programleverandørerne ønsker derudover at Disney XD, National Geographic Wild, TLC og
TV3 Sport 2 også skal placeres i TV Pakke 3 (Fuld Pakke) for at opnå de ønskede rettigheder.
Bestyrelsen foreslår herefter kanalerne Boomerang, Cartoon Network og TCM fjernet fra TV
Pakke 3 (Fuld Pakke) for at holde prisen på et fornuftig leje. Disney XD tilføjes pakken og kan
derfor ses som en erstating for de to børnekanaler Boomerang og Cartoon Network. De tre
kanaler der fjernes kan efterfølgende tilkøbes via Frit Valg muligheden såfremt man ikke kan
leve uden dem.
Den nye TV pakke 3 (Fuld Pakke) kan herefter købes til 475 kr. pr. måned inkl. moms og
Copydan afgifter. Det er en prisstigning på 49 kr. pr. måned i forhold til 2013, men så får man
også 4 nye populære kanaler i pakken og derudover også TV2 Fri der var gratis i 2013, men
som nu koster ca. 11,50 kr. pr. måned inkl. moms og Copydan afgift. Det skal endvidere
bemærkes at prisstigninger på det nuværende kanaludbud i TV pakke 3 ville medføre en ny
2014 pris på 460 kr. pr. måned inkl. moms og Copydan afgift, og at kanal udskiftningen således
kun medfører en yderligere prisstigning på 15 kr. pr. måned i forhold til at beholde det
eksisterende TV Pakke 3 kanaludbud.
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at gennemføre ovenstående TV Pakke
ændringer for at give vore medlemmer større valgfrihed og dermed bedre kunne konkurrere
med de andre TV-Pakke leverandører i vores område.

