
 
 

 

Sønderborg, d. 25.12.2017. 
 

 
Information fra DOA om bl.a. programaftaler for 2018. 
 
På det ordinære repræsentantskabsmøde, d. 31.10.2017, blev der orienteret om de nye 
pakkepriser ville stige, men det endelige indhold var endnu ikke afklaret med 

programudbyderne og Stofa.  
 
Dette var heller ikke gældende omkring indholdet og priser i ”Frit Valg” og 

”Vælg Selv”, samt bredbånd. 
 

Dette har vi nu fået afklaret og vi vil igennem dette nyhedsbrev, fortælle 
hvad der nu er blevet aftalt og er gældende for 2018. 
 

Næste år vil repræsentantskabet igen blive inddraget med et 
programmøde, forud for repræsentantskabsmødet, så vi får den 

nødvendige dialog om det vi skal tilbyde vores medlemmerne. 
 

 
Her følger aftalerne og ændringerne for 2018: 
 

Programpakker 2018. 
 

Der er kommet en stigning på 30 kr. på begge pakker. 
 

• Pakke 1, koster 120 kr. Der er ingen ændring i indholdet. TV3 Puls er stadig med, 
da vi var bundet af fordelsaftalen med Stofa. 

 

• Pakke 2, koster (pakke 1, 120 kr. + pakke 2, 340 kr.) = 460 kr. 
 

 

• Der er kommet en ny kanal, det er eSport som er en kanal, som viser det 
bedste inden for eSport og online gaming.  

 
 

Frit Valg: 

• I ”Frit Valg” har vi fået 3 nye kanaler til 99,- Det er ”Hustler” (Let porno),     

”C More Film” og ”Viasat Film”.  

 

 

 

 

• Ved kanalerne til 50 kr., 40 kr. og 30 kr. er indholdet uændret. 

 

• Ved kanaler til 20 kr. er ”Dream Tyrk”, nu kommet med. 

 

• Ved kanaler til 10 kr. er ”Dubai Television” kommet med.  

 



 

Vælg Selv: 

I ”Vælg Selv” selv er priserne steget med 5 kr. for pakken med 8 og 16 

kanaler, samt 10 kr. for tv-pakken med 32 kanaler, så med vores nye pris på 

grundpakken på 120 kr., bliver prisen på de 3 ”VælgSelv” pakker således: 

 

• + 8 kanaler, Stofa 215 kr. + DOA 120 kr. = 335 kr.  

    (tidligere 300 kr., en stigning 35 kr.) 

 

• +16 kanaler, Stofa 295 kr. + DOA 120 kr. = 415 kr. 

    (tidligere 380 kr., en stigning 35 kr.) 

 

• +32 kanaler, Stofa 390 kr. + DOA 120 kr. = 510 kr. 

    (tidligere 470 kr., en stigning 40 kr.) 

 

DOA-Bredbånd 2018: 

Vi tilbyder stadig 4 hastigheder. Der er stigninger på 30/30 og 50/50, se 

skemaet: 

 

Nuværende bredbåndskunder ved Stofa, kan konverteres og opgraderes til 

DOA-bredbånd. 

 

Stofa kan regulere priser og hastighed i aftalens løbetid. 

 

Radiokanaler: 

• Den eneste ændring er at Radio Als, bliver til Als Classic FM.  

 
Der henvises i øvrigt, til foreningens hjemmeside: www.doa.dk, hvor der løbende bliver 

opdateret informationer til foreningens medlemmer. 
 
Vi tager forbehold mod skrivefejl, ikke varslede prisstigninger, samt ændringer i aftaler 

med programleverandørerne. 
 

DOA ønsker alle et godt nytår og ser igen frem til et godt samarbejde i 2018. 
 

 
Med venlig hilsen 

      DOA 

Bredbånd - hastighed  Priser for DOAs medlemmer pr. måned inkl. moms Ændringer 

30/30 Mbit/s Kr. 209,- + 10 kr. 

  50/50 Mbit/s Kr. 239,- + 10 kr. 

100/50 Mbit/s Kr. 279,- uændret 

300/50 Mbit/s Kr. 429,- uændret 


