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Norlys – et moderne andelsselskab 
ejet af kunderne

• I Norlys forsyner vi over 1 million adresser med 

elektricitet, internet og tv.

• Vi vil skabe bedre muligheder for den enkelte og kæmper for 

den grønne omstilling samt et mere digitalt Danmark.

• Norlys er et resultat af fusionen mellem energiselskaberne 

SE og Eniig.

• Med 709.000 andelshavere, cirka 1,5 millioner kundeforhold 

og 2.500 medarbejdere er vi Danmarks største energi- og 

telekoncern. 

• Norlys ejer Stofa, Boxer, Eniig Fiber og N1 og har 

hovedsæde i Silkeborg samt lokationer i blandt andet 

Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København.



Vi er et dansk selskab
– skabt til dig og mig

• I 1959 etablerede Anton Petersen den virksomhed, 

der i dag er Stofa. Navnet er en forkortelse af Store 

Fællesantenneanlæg.

• I dag leverer Stofa tv, internet og telefoni.

• Som et andelsejet selskab, skal vi ikke levere 

overskud til aktionærer eller kapitalfonde. Derfor 

geninvesterer vi overskud i nye produkter og gode 

kundeoplevelser.

• 9. december 2020 skrev Ishøjs borgmester og 

Stofas direktør under på den aftale, som gør Stofa til 

den nye ejer af Ishøj Fællesantenne fra 1. juni 2021.
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Tilbud på individuel forsyningsaftale

• Ved accept af Stofas tilbud, indgår man en individuel forsyningsaftale, hvor den enkelte husstand selv vælger, om 

man ønsker at tilgå fordelene i denne aftale. 

• Tilvalg, fravalg, ændringer samt afregning, foregår udelukkende imellem den enkelte husstand og Stofa A/S.

• Der gives en fast rabat på TV og internet i hele aftaleperioden. 

• Stofa forsyner via eksisterende anlæg, herunder eksisterende kabling, og genbruger således afdelingernes egne 

installationer. Det er aftalt at Stofa servicerer og drifter det komplette anlæg i hele aftaleperioden, og ligeledes 

afholder udgifterne forbundet med dette. Foreningen bibeholder ejerskabet af det eksisterende anlæg.

• Foreningen har med denne aftale ret til at få etablereret alternativ infrastruktur fra anden udbyder. Aftalen tillader dog 

ikke, at Foreningen i aftaleperioden indgår konkurrenceforvridende aftaler med andre udbydere, herunder kollektive 

aftaler som kan hindre Stofas adgang til beboerne i forhold til TV, Internet og telefoni.

• Aftaleperioden er 24 mdr. + 12 mdr. opsigelse. 

• Tilbuddet er gældende t.o.m. d. 30.04.2021

• Bemærk aftalen mellem Foreningen og Stofa skal være underskrevet inden d. 30.04.2021, da Foreningens 

beboerne skal nå at bestille produkter hos Stofas kundeservice inden aftalen effektueres d. 01.06.2021.
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Priser 2021

• Fiberbredbånd

30/30 Mbit/s* 239 kr./md.

50/50 Mbit/s* 259 kr./md.

200/50 Mbit/s** 279 kr./md.

300/50 Mbit/s** 349 kr./md.

• Tv

Lille tv-pakke 199 kr./md.

Mellem tv-pakke 395 kr./md.

Stor tv-pakke 555 kr./md.

Tv-boks 30 kr./md.

*Inkl. SaveSurf

** Inkl. SaveSurf + SuperWifi



Introtilbud

7 FORENINGSSALG

200 + 300 

Mbit/s

Inkl. 2 stk. 

SuperWifi

• Stofa Bredbånd 0 kr. de første 3 måneder

• Stofa TV-pakke – spar 100 kr./md. den første måned

• Gratis oprettelse på TV

• Gratis oprettelse på Bredbånd

• Introtilbuddet er gældende til d. 31.05.2021



Stofa er der for 
beboerne

• Stofa tilbyder at afholde et event, hvor beboerne kan 

få personlig hjælp og vejledning til valg af produkter

(såfremt COVID-19 restriktionerne tillader det).

• Vi spørger til beboernes behov og sammensætter 

den helt rigtige løsning.

• Bestillingen bliver registeret med det samme og en 

Stofa tekniker klarer opsætning af router m.m. i 

boligen samme dag.

• Stofa sikrer at beboerne for en god start med sit nye 

tv- og/eller bredbåndsprodukt.

8



9

Kontaktoplysninger

• Allan Petersen, Key Account Manager

Tlf.: 51379951

E-mail: allape@norlys.dk 


