
 

 

STOFA rabat på op til kr. 100,- 

 

Er du grundejer i Kosig Grundejerforening og bestiller, eller allerede har STOFA TV eller 

Bredbånd (BB), får du fra 1. april 2018 kr. 80,- i rabat på TV og kr. 20,- i rabat på BB. Altså har du 

både TV og BB opnår du som grundejer en samlet rabat på kr, 100,-. 

 

Forklaring: 

Den særaftale Kosig Grundejerforening i dag har med Stofa, som giver en rabat på kr. 20,- på BB – 

bortfalder den 1.april 2018. Så ja – måske får du samlet kr. 109,- i rabat på dit TV og BB, men pr. 1. 

april falder dette til kr. 89,- fordi BB rabatten bortfalder. 

Den hurtige vil så sige – jamen jeg får da kr. 89,- i rabat på TV i dag og på den nye Kosig 

Grundejerforenings aftale vil jeg i stedet få kr. 80,-. KORREKT – men --- ifølge Stofa vil denne 

personlige sommerhusrabat på kr. 89,- senest den 1/1-2019, falde til kr. 69,- eller mindre eller mere 

forventelig helt bortfalde. Altså kan rabatten allerede i resten af 2018 nå at falde og dermed er den 

nye aftale en win win. 

Alle 189 adresser under Kosig Grundejerforening, er registreret på denne aftale nu og du vil helt 

automatisk få ovenstående rabatter på TV og BB, hvis du ikke foretager noget. 

Ønsker du ikke disse rabatter, men ønsker at fortsætte med sommerhusrabatten på kr. 89,- for TV, 

kan dette lade sig gøre ved personligt at kontakte Stofa og blive fjernet af Kosig Grundejerforenings 

aftale. DOG skal du være opmærksom på, at Stofa ikke vil love dig at du igen kan optages på 

aftalen med Kosig Grundejerforening senere og dermed er denne grundejer/husejer ikke omfattet af 

nogen sær aftale mere. 

Derfor har bestyrelsen for Kosig Grundejerforening brugt en del tid på at forhandle denne nye aftale 

i hus, da bestyrelsen i første omgang afviste standardbetingelserne. Disse betingelser er nu rettet til i 

kontrakten. 

Det skal understreges, at enhver grundejer står frit for at have eller vælge anden udbyder end Stofa. 

Kosig Grundejerforening kan ikke indgå lignede aftaler med andre udbydere så længe denne 

kontrakt løber. 

Det er bestyrelsens håb, at du som grundejer i Kosig Grundejerforening bliver glad for den nye 

aftale. 

Venligst bestyrelsen for Kosig Grundejerforening 22. februar 2018 


