
Sidste fase af  
giganet-opgraderingen nærmer sig

Hej <<KUNDENAVN>>

Mølholm Antennelaug og Stofa vil gerne sikre dig den bedste oplevelse, når du ser tv og bruger 
dit internet - både i dag og i fremtiden. Derfor opgraderer vi nu kabelnettet, så du i løbet af første 
halvår 2019 kan få højere internethastigheder, skarpere billedkvalitet og et endnu mere stabilt 
netværk. Læs mere på stofa.dk/giganet. 

Afbrydelse af dit signal: Tilmeld dig driftsinformation og få direkte besked
Opgraderingen sker i to faser i løbet af 2018/2019. Her i fase 2, som er sidste fase, vil der være én 
længere afbrydelse af dit tv, bredbånd og telefoni den dag, hvor vores teknikere opgraderer nettet i 
dit område. Du kan via sms og e-mail få besked om, hvilken dag og tidsrum afbrydelsen sker, hvis du 
tilmelder dig Stofas driftsinformation. Det er hurtigt og nemt. 

Vi vil dog sende dig en sms under alle omstændigheder, hvis du allerede i dag har oplyst os dit 
mobilnummer. Sms’en vil oplyse, at vi nu opgraderer i dit område.

Du kan desuden løbende holde dig opdateret via www.molholmantennelaug.dk og se, hvilken 
uge og dag vi forventer, at netop din adresse vil blive opgraderet.

Hvis du mod forventning oplever problemer med din tv- eller internetforbindelse, når vi er færdige 
med opgraderingen, er der mulighed for at få besøg af en Stofa-tekniker. Teknikeren vil gennemgå 
din forbindelse, og det vil ikke koste dig noget.

Tilmeld dig driftsinformation:
 1.  Log på stofa.dk/minesider med dit MitLogin
 2.  Vælg ’Indstillinger’ og ’Driftsinformation’
 3.  Klik på ”Ja tak, send mig driftsinformation via e-mail og sms” 

<<Har du ikke MitLogin:>>
<<GÅIND>> <<KUNDENUMMER2>> <<OGMITLOGIN>> <<KODE>>

Stofa A/S
Slet Parkvej 5-7
8310 Tranbjerg

Tlf. 88 30 30 30 
www.stofa.dk

Dato: <<DATO>>
Kundenr.: <<KUNDENUMMER1>>
Installationsadresse:  
<<IADRESSE>>   
<<MitLogin-aktiveringskode:>> 
<<KODE>>

<<KUNDENAVN>>
<<ADRESSE>>
<<POSTNUMMER>>
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Du skal vælge ny IP-adresse
Efter opgraderingen skal du opdatere din faste IP-adresse. Du kan vælge din nye IP-adresse efter kl. 
19.00 den dag, opgraderingen finder sted.

Sådan henter du din nye IP-adresse:
  1.  Gå ind på mitlogin.stofa.dk og log på med dit Stofa Mitlogin
  2.  Vælg ”Indstillinger” og ”Router opsætning”
 3.  Klik på ”Fast IP-adresse” og derpå ”Skift indstillinger”
  4.  Vælg en ledig IP-adresse
  5.   Klik på ”Gem ændringer”. Din nye IP-adresse træder i kraft inden for en time.

Vær opmærksom på, at opdateringen af din IP-adresse kan påvirke eksempelvis husalarm, 
webserver, overvågning eller andre installationer, der kræver fast IP. Disse skal opdateres med  
din nye IP-adresse. 

Vi er klar til at hjælpe
Har du brug for hjælp, så tag endelig fat i os på vores chat på stofa.dk eller ring til os på 88 30 30 30 
- vi sidder klar alle hverdage 8-19.

Med venlig hilsen 
Mølholm Antennelaug og Stofa
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