
Bestil den nye Stofa Tv-boks
og få HBO Nordic for 0 kroner

Gå vinteren i møde med alle de populære serier fra HBO Nordic og den nye Stofa Tv-
boks – så får du masser af serier med både drama, action, sci-fi, romantik og comedy.

Stofa Tv-boksen koster 30 kroner i måneden i leje – og du får HBO Nordic for 0 kroner 
de første seks måneder.

7 uundværlige fordele ved Stofa Tv-boksen

1. Du kan samle alle dine streamingtjenester, apps og tv-kanaler og søge 
på tværs: Netflix. HBO Nordic. YouTube. DR. Viasat Film. Hele din tv-pakke og 
meget mere. Du får adgang til det hele på én gang, så du hurtigt og nemt kan 
søge på tværs af alle platforme og finde det, du vil se 

2. Du kan starte forfra, pause og spole tilbage, når du ser tv – så undgår du 
at gå glip af noget, hvis du taber tråden undervejs 

3. Du har nem og hurtig adgang til apps: Installer dine apps direkte fra Play 
Store og få adgang til det hele 

4. Du kan søge direkte i Google: Få svar på alt mellem himmel og jord – med 
Stofa Tv-boksen kan du søge direkte i Google eller spørge din Google Assistant 

5. Du kan stille tv-boksen væk og undgå rod i stuen: Stofa Tv-boksen har 
bluetooth og kan bruges i alle rum på én gang via dit internet. Så kan du både 
stille tv-boksen ind i skabet og slippe for at trække antennekabler i alle værelser 

6.	 Du	kan	leje	mere	end	5.000	film direkte på din Stofa Tv-boks. Og der kommer 
hele tiden nye titler, så der altid er noget nyt at vælge mellem for enhver smag 

7. Du får HBO Nordic med for 0 kroner de første seks måneder, så du har 
fuld adgang til alle de populære og prisbelønnede serier
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Læs mere 
og bestil på 
stofa.dk/tv/
hbo-tilbud

Ingen binding. Opsigelsesvarsel 30 dage. Forudsætter abonnement på Stofa Tv-boks. Gratisperioden på HBO Nordic abonnementet gælder 
i 6 måneder. Efter 6 måneder er prisen 89 kroner pr. måned, medmindre abonnementet opsiges forinden. Tilbuddet gælder til og med 30/4 
2020.


