Nyhedsbrev december 2021
Følgende nyhedspunkter:
1. MedlemsNyt.
2. Generalforsamling.
3. Den store pakke 2022. (m/ Discovery+).
4. Tilbud på Lille pakke + bredbånd.
5. Pakkerne i 2022.
6. Nyhedsbrevet fra Mølholm Antennelaug

1. MedlemsNyt.
Sidste nummer af MedlemsNYT kan læses her: Medlemsnyt november

2. Generalforsamling.
Mandag den 28. februar 2022, kl. 19.00 i Vinding Sognehus.
Nærmere følger på vores hjemmeside!
NB. Vi følger de til enhver tid gældende regler for COVID-19.

3. Store pakke – info om Discovery+
Senest den 14. januar 2022 får du adgang til Discovery+. Du aktiverer
streamingtjenesten på Mine Sider. Her skal du oprette en bruger hos Discovery+.
Sådan gør du:
Log ind på minesider.stofa.dk og klik på banneret i toppen med ”aktivér dine
streamingtjenester her”
Tryk på ”Aktivér nu” og følg vejledningen i at oprette en bruger hos Discovery+
Hent Discovery+ appen der, hvor du plejer at hente dine apps
Log ind med dine oplysninger – nu er du i gang!
STOFA LINK: Minesider.dk

4.Tilbud på Lille pakke + bredbånd.
Se tilbuddet på STOFA`s hjemmeside her: Lille Pakke + Internet
(gælder frem til 31.01-2022)

5. TV-Pakkerne i 2022.
Siden november 2021 har pakkesammensætningen været følgende:
Lille TV-pakke er der tilføjet følgende kanaler:
3Sat, Sat1 og Pro7.
Store TV-pakke er tilføjet følgende kanaler:
Viasat Golf, Discovery+ streaming tjeneste (start den 14.januar 2022) og Sport
Live.
TV-pakkepriserne i 2022 er på trods af udvidelserne med flere kanaler fastholdt
uændrede:
Lille TV-pakke:
199,- kr./mdr.
Mellem TV-pakke:
463,- kr./mdr.
Stor TV-pakke:
641,- kr./mdr.

6. Nyhedsbrevet fra MAL.
Har du ikke tilmeldt dig vores Nyhedsbrev er det muligt at gøre
det her: Tilmeld Nyhedsbrev
Se også vores hjemmeside: molholmantennelaug.dk

Til slut ønskes alle medlemmerne og Deres familie en glædelig jul
samt et lykkebringende Nytår.
HUSK: Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du kontakte os på mail info@molholmantennelaug.dk eller tlf.
7020 4704.

