
Vi udvider 

tv-pakkerne 

med masser af 

ekstra 

underholdning
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Få Bredbånd uden krav om tv-pakke

Den hidtidige binding mellem bredbånd og tv er ophævet, og giver dig mulighed for at købe bredbånd uden tv hos YouSee. 

Bredbåndsproduktet

Du tilbydes det samme bredbåndsprodukt, som øvrige kunder, der også vælger en tv-pakke. 

Dermed indeholder et bredbåndsabonnementet også YouSee Sikkerhedspakken, som følger med i købet. 

Så du altid kan færdes trygt på internettet. 
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Få mere med YouSee Tv

Du får ikke bare en klassisk tv-pakke. Faktisk får du noget, 

som I ikke kan få hos nogle andre tv-udbydere: 

• Mulighed for at se dine yndlingskanaler, dine

streamingtjenester og alle de nyeste lejefilm direkte på

tv-skærmen

• Fri adgang til en lang række film, serier,

børneprogrammer og eksklusiv underholdning,

som du kan se før alle andre

Du kan med andre ord samle 

al din underholdning ét sted



Vi tilbyder faste tv-pakker med stor fleksibilitet 

- og nogle af de mest populære kanaler både danske og udenlandske

*Kun med Fuldpakke eller YouSee Tv-boks

Udbud pr. 1. januar 2018.

Du får meget mere end en 

klassisk tv-pakke

Tv på alle skærme

Se tv på mobil, tablet og pc

– både hjemme og på farten.

Film & Serier

Fri adgang til masser af film, serier, 

børneprogrammer og *Paramount+.

Eksklusiv underholdning

Masser af programmer og serier 

som du kan se, før alle andre

i G.P;  primo 2019 ny kanal I F.P;  + ViaSat Golf / Nat. Geo og TNT lukker / Discovery Sci. tilføres…

185.- kr. 420.- kr. 520.- kr.



Med en fast 

tv-pakke kan du se 

tv uden tv-boks 

eller kort i alle rum



Se tv på farten

Vil du se nyheder på din mobil i toget, din yndlingsserie 

på en tablet under dynen eller fodboldkampen på din 

pc? Det er helt op til dig. (TV2 +kr. 5,-)

Du kan nemlig tage de fleste af dine tv-kanaler med dig 

overalt i Danmark. Og faktisk også når du rejser i EU.

✓ Se tv, hvor du vil

Live-tv følger med i alle tv-pakker

✓ Se tv, når du vil  

Tv-arkiv og Start forfra fås med 

Mellem-, Fuld- og Bland Selv-pakker

Hent app’en

YouSee Tv & Film-app’en

til din mobil eller tablet. 

På computeren kan du se tv 

på tv.yousee.dk





Bland din egen tv- og streamingpakke

Hver streamingtjeneste og hver tv-kanal har en 

pointværdi, og du blander bare, til dine point er 

brugt op. 

▪ Vælger du en traditionel tv-kanal, 

bruger du 1 point

▪ Vælger du en streamingtjeneste, 

bruger du 3-6 point



Skift lige når det passer dig
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Når du har valgt en ny tv-kanal eller streamingtjeneste, kan du frit skifte den ud igen efter 30 dage 

Sæsonstart på 

Westworld?

Svigermor 

på besøg?

Børnebørnene

på besøg?

Fodboldaften 

med gutterne?

Filmaften 

med tøserne?

forventes i december



Vælg hvor mange point du vil blande for
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Prisen på en Bland Selv-pakke er den samme, som prisen på den faste Mellem- og Fuldpakke.

I enkelte bolig- og antenneforeninger kan antal af point varierer.

Grundpakken



Vælg selv, hvad du vil se af tv-kanaler

11+ en masse internationale kanaler. Se mere på yousee.dk



Vælg selv, hvad du vil se af streamingtjenester 

uden, at pakkeprisen ændres

12+ en masse internationale kanaler. Se mere på yousee.dk

kkN



Derfor skal du vælge Bland Selv
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Har du Mellem- eller Fuldpakke? Ser du alle kanalerne i din tv-pakke? 

Udskift de kanaler, du ikke ser. Det koster ikke ekstra
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I Fuldpakken 

kan disse kanaler udskiftes

I Mellempakken 

kan disse kanaler udskiftes



Bland Selv-pakke på flere tv-skærme

Med Bland Selv skal du bruge en tv-boks eller 

et YouSee Kort og kortlæser på de tv, du ønsker skal 

vise Bland Selv pakken

• En Bland Selv-pakke giver fortsat adgang til 

kanalerne fra Grundpakken på hvert tv - uden 

en boks eller kort og kortlæser på hvert tv

• Dine valgte Bland Selv-kanaler er personlig og leveres 

krypteret – og derfor har du brug for udstyr til at kunne 

se dit valgte indhold

• Streamingtjenester kan ikke ses med YouSee Kort og 

kortlæser 
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Bland Selv på alle platforme

- valget er dit
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Den fulde
oplevelse

App
oplevelsen



Forskellige løsninger til dine tv

* Til Aiiplay/Apple kræves Appl TV 4 (4. generation) eller nyere for at kunne downloade YouSee-appen

7.

LG Tv app

Kan bruges på alle teknologier.

OBS: kræver tv, som understøtter app’en

Pris: 0 kr.

*



Værd at vide om Bland Selv

Hvad koster en Bland Selv-pakke?

▪ Prisen på en Bland Selv-pakke, er den samme, som prisen på din forenings faste Mellem- og Fuldpakke*. 

Du kan udskifte dine Bland Selv kanaler hver måned, hvis du har lyst. Uden det koster ekstra.

Kun Grundpakken kan ses på din tv-skærme uden brug af udstyr

▪ Med en Bland Selv-pakke kan du stadig se tv-kanalerne fra Grundpakken 

uden at bruge boks eller kort og kortlæser på hvert tv. 

Skift til Bland Selv-pakke

▪ Vælger du en YouSee Tv-boks kræver det både tv fra din forening samt internetadgang. 

Tv-boksen skal tilsluttes en internetforbindelse, enten via kabel eller trådløst (5 GHz Wi-Fi). 

▪ Ved bestilling af en Bland Selv-pakke opkræves der eventuelt et pakkeændringsgebyr af din forening. 

Beløbet vedr. pakkeskiftet. Tjek med din forening eller foreningens hjemmeside. 

Få mere information 
Læs mere eller bestil på yousee.dk/pakke og 70 70 40 70

18*Antallet af point i en Bland Selv-pakke følger antal kanaler i den faste Mellem- og Fuldpakke.
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Det bedste ved Bland Selv

• Masser af valgfrihed og stor fleksibilitet

• Mulighed for at blande en tv-pakke med både tv-kanaler 

og streamingtjenester

• Du vælger selv hvor mange Bland Selv point, du ønsker

• Du kan skifte indholdet i din tv-pakke ud, når det passer 

dig. Både via din tv-boks, tv.yousee.dk og YouSee Tv & 

Film-appen.

• De ændringer du har valgt, slår igennem, inden der er 

gået en time. Det du har valgt, kan du frit udskifte igen 

efter 30 dage.
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Ekstrakanaler – vælg én eller flere tv-kanaler 
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De valgfrie Ekstrakanaler sendes kodet. Derfor behøves enten en YouSee Tv-boks eller YouSee kort 

og kortlæser (CA-modul). Kortlæseren koster 299 kr., og første YouSee kort medfølger uden 

beregning. Man skal bruge en boks eller kortlæser til hvert tv, hvor man ønsker at se sine valgfrie 

Ekstrakanaler. Ekstrakanaler kan ikke kombineres med Bland Selv-point



Få de bedste tv-oplevelser med tv-boksen
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Hvad giver tv-boksen af muligheder? 
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* I enkelte antenne-/boligforeninger er prisen 99 kr./md,.

** Blandes Viasat Film inkl. Viaplay, kan Viaplay indholdet kun ses via app, SmartTV og web

✓ Zap direkte fra nyhederne til din yndlingsserie på HBO Nordic

✓ Udskift tv-kanaler og streamingtjenester direkte via tv-boksen

✓ Gemmer dine optagelser i skyen, som betyder, at du kan se det, du har 

optaget på din mobil, tablet og pc. 

✓ Du kan fx planlægge dine optagelser via YouSee Tv & Film-appen, 

mens du er på farten

✓ Du kan optage op til 250 timer i skyen

✓ Der er ingen begrænsning på, hvor mange optagelser, 

der kan være i gang samtidig.

Tv-boksen koster 30 kr./md*

Boksen fylder kun 19 x 19 cm og 5 cm 

høj og du kan få et infrarødt øje, 

så den kan gemmes væk i et skab



Få nem adgang til Netflix direkte på dit tv
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Det er nemt for dig at se Netflix via tv-boksen.

Har du har et Netflix-abonnement, kan du 

zappe direkte fra fx nyhederne på TV 2 til 

Netflix med bare et enkelt klik på din 

fjernbetjening.



YouSee Mobil



Få tilskud til ny mobil hvert år

YouSee Mobilopsparing

Få 300 kr. i tilskud allerede første dag

+ 300 kr. efter et halvt år

= 600 kr. i tilskud til en ny mobil. Hvert år.
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YouSee Musik app

✓ Over 30 millioner numre

✓ Over 200 redaktionelle playlister

✓ Live Radio

✓ Hi-Fi lydkvalitet i 320 kbit/s

✓ Lav dine personlige playlister og del dem

✓ Automatisk kunstnerradio

✓ Afspil trådløst via Airplay, Chromecast, 

Sonos eller Bluetooth

Lyt til Live Radio og tilføj sange

fra radioen til din musiksamling

Med Live Radio fra YouSee kan du lytte til 

radiokanaler, præcis som du kender det fra 

din normale radio. 

Vi har dog givet radiooplevelsen en ekstra 

dimension. Du kan nemlig tilføje de sange 

radiokanalen spiller, til dine favoritter og 

playlister. Og du kan besøge kunstneren 

imens radioen spiller. 

Så kan du nemt opbygge en playliste med 

dine favoritter, og hurtigt finde din 

personlige yndlingsmusik igen. 



Mobilabonnementer
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Hvad sker og hvornår?  

Primo december fiberarbejde m.v

Uge 50 Informationsmateriale fra YouSee til bestyrelse

for medlemsinformation m.v.

Mandag 17. december omkobling til YouSee, alle har Fuld Pakke 

resten af december og ind i januar

alle betaler for nuværende pakkevalg 

gældende frem til 31. december

Fordelingen af YouSees 3 kommende    alle har stadig Fuld Pakke

tv-pakker, indmeldes af bestyrelsen i uge 48

YouSee arrangement (forslag!) uge 2, bestilling/udlevering af bokse, CA-

moduler, Bland Selv og Mobilabon.

Evt. ændringer til pakkevalget Betaling med virkning fra 1. januar      

meddeles af bestyrelsen til YouSee 
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Kontakt os 

– vi er klar til at hjælpe
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Spørgsmål


