
 

    

 

Bilag 2: Bestyrelsens forslag til TV pakkesammensætning 2016 

På generalforsamlingen 2014 besluttede generalforsamlingen at tilslutte sig forslaget om at 

følge Stofas forslag til pakkeændringer for at overholde de distributionsaftaler med 

programleverandørerne som Stofa har indgået en aftale om og som sikre at vores medlemmer 

kan benytte sig af frit valg på alle kanaler i standardpakkerne, som herefter enkeltvis kan 

tilkøbes oven på basispakken. Disse distributionsaftaler betyder at programleverandørerne får 

lov at bestemme hvilke kanaler der skal være en del af programudbuddet i TV pakkerne.  

Bestyrelsen har igen i år valgt at følge anbefalingerne fra Stofa for at sikre medlemmerne denne 

Frit Valg fleksibilitet. Stofa og programleverandørerne er i år blevet enige om IKKE at ændre på 

pakkeindholdet og altså fastholde de samme TV kanaler i alle tre TV pakker. 

Der er således af bestyrelsen ikke forslået nogen ændringer til TV pakkerne i 2016.  

Priserne derimod kan desværre ikke holdes på samme niveau ifølge programleverandørerne, så 

der vil som sædvanlig være prisstigninger på en del kanaler. 

TV Pakke 1 (Basispakken) 

Med uændret kanal indhold bliver prisen for TV Pakke 1 (Basispakken) 150 kr. pr. måned inkl. 

moms og Copydan afgifter. Det er en prisstigning på 5 kr. pr. måned i forhold til 2015.  

TV Pakke 2 (Stofa DK Plus Pakken) 

Med uændret kanal indhold bliver prisen for TV Pakke 2 (Stofa DK Plus Pakken) 335 kr. pr. 

måned inkl. moms og Copydan afgifter. Det er en prisstigning på 10 kr. pr. måned i forhold til 

2015.  

TV Pakke 3 (Fuld Pakke) 

Med uændret kanal indhold bliver prisen for TV Pakke 3 (Fuld Pakke) 532 kr. pr. måned inkl. 

moms og Copydan afgifter. Det er en prisstigning på 17 kr. pr. måned i forhold til 2015.  

Det er primært de dyre sportskanaler der trækker prisen op i denne pakke. 

 

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til at fastholde det nuværende TV Pakke 

indhold med de heraf følgende prisstigninger varslet af programleverandørerne og Stofa. 

 

 


