


Den bedste underholdning samlet et sted! 

Digitalt tv med Danmarks 

største udvalg af HD-kanaler  

Millioner af musiknumre med  
YouSee Play Musik 
– uanset hvor du er 

Trådløst Bredbånd  
i hele hjemmet 

Mobiltelefoni med 
 Bland Selv og fri musik   

Se de nyeste film  
og serier med  
YouSee Play 

YouSee Play Tv & Film 
på tværs af pc, tablet og 
mobil overalt i Danmark 

Vælg en fast tv-pakke eller 
bland selv din pakke 



Få det tv du vil se 

Tv 



Tv-pakker 
Grundpakke 25 Mellempakke 3     5 Fuldpakke 63 

  

  

* 

* 

Tv-udbud pr. 2. december 2014 

* Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår 

to af kanalerne i tv-pakken  

DR1, DR2 og DR3 Synstolkning indgår i alle pakker 
uden beregning. 



* 

* 

HD-kanaler 
Grundpakke 19 Mellempakke 2     6                  Fuldpakke 43 

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

1 

  1 I HD i januar 2015 



* 

* 

Analoge kanaler 
Grundpakke  5 Mellempakke  1      0    Fuldpakke  23 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Vil du selv bestemme? 
Bland din egen tv-pakke  



 

Ovenstående kanaler kan også vælges  
enkeltvis som supplement til en tv-pakke.  
 

Månedsprisen er 10-50 kr. pr. kanal.  

 
Læs mere på yousee.dk/ekstrakanaler 

Tv med Bland Selv 
- der er frit valg på alle hylder 



Bland Selv 
- og skift kanaler hver måned uden det koster ekstra 

Mellempakke 
med Bland Selv 

Fuldpakke med 
Bland Selv 

  

  

Grundpakke kanaler  
kan ikke udskiftes 

Grundpakke 

35 kanaler 
- heraf 10 
valgfrie 

63 kanaler 
- heraf 38 
valgfrie 



Eksempel på en Bland Selv-pakke 
for den sportsinteresserede 

Mellempakke 
med Bland Selv 

Få hjælp  
til at vælge på  
yousee.dk/inspiration 

http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Viasat_Golf_HD.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/C_More_Tennis.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Motors.aspx


Eksempel på en Bland Selv-pakke 
for hele familien 

Fuldpakke med Bland Selv 

  

  

http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/History_Channel_HD.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Nickelodeon_Jr.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Discovery_World.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/ID_-_Investigation_Discovery.aspx


Fakta om Tv med Bland Selv 

● Bland Selv-pakker koster ikke ekstra  

– og antal af kanaler i pakken er det samme 

● Over 100 valgfrie kanaler  

● Gratis at udskifte kanaler én gang om måneden 

● De valgfrie kanaler er individuelle og sendes kodet 

● Derfor kræves et kort og en kortlæser eller boks pr. tv-apparat  

● Benyt netværks-id (00)111, også selv om du samtidig benytter 

dig af en YouSee boks 

● De faste kanaler sendes fortsat ukodet 

Der er intet månedligt gebyr på YouSee Kort. Ekstra YouSee Kort koster 100 kr./stk. i oprettelse. 
Kortlæser til fladskærm koster 395 kr./stk. ved køb hos YouSee. 



• Danmarks bredeste udvalg af  

tv-kanaler – og HD-kanaler 

• Mulighed for at se tv overalt og  

på alle skærme (tv, pc, tablets  

og mobil) 

• Mere end 20 radiokanaler  

inkluderet i tv-pakken 

• Tv i alle rum – uden ekstra  

udstyr og udgifter  

• Mulighed for at blande   

sin egen Mellem- og Fuldpakke  

• Mulighed for at se tv  

uden kort og uden boks  

• Alle kanaler digitalt 

• Adgang til Bredbånd og Telefoni 

• Adgang til YouSee Mobil  

• Adgang til YouSee Plus  

• Adgang til YouSee Play på tværs af 

tv, pc, tablet og mobil overalt i 
Danmark 

• Professionel administration, service 

og support 

• Overvågning af nettet med en 

Serviceaftale 

• YouSee Ready - mærkningsgaranti  

Jeres fordele med YouSee Tv 

Det får I Det giver tv 
adgang til 

Det får I også 



Vil du selv bestemme! 
Bland din egen tv-pakke  

Tag magten over dit tv 



Bestem selv 
- hvad du vil se i tv, og hvornår du vil se det 



Trådløst bredbånd i hele hjemmet  
– med YouSee Play Tv & Film og Bland Selv 



YouSee Foreningsbredbånd med Bland Selv 

Hastigheder Pris pr. måned 

2 Mbit/512 kbit* 129 kr. 

4 Mbit/512 kbit* 149 kr. 

15 Mbit/3 Mbit 199 kr. 

30 Mbit/6 Mbit     (50/10) 249 kr. 

60 Mbit/12 Mbit 279 kr. 

100 Mbit/20 Mbit    379 kr. (299) 

Mindstepris i 6 md. bindingsperiode er inkl. oprettelse 100 kr. og forsendelse 99 kr.  
YouSee Play Tv & Film og Bland Selv er inkluderet.   
 
 
*Hastighederne markedsføres kun af foreningen. De kan købes som en del af YouSee Foreningsbredbånd i alle salgskanaler 
herunder YouSee Kundeservice, yousee.dk og hos forhandlere. Hastighederne har ikke Bland Selv-tjenesten 
 
Fair use pr. måned:  
2 Mbit/512 kbit: 200 GB, 4 Mbit/512 Kbit: 200 GB, 15/3 Mbit: 500 GB, 30/6 Mbit: 900 GB, 60/12 Mbit: 1.500 GB,  
100/20 Mbit: 3.000 GB. 

15/3 Mbit 

199 kr./md. 

 
Oprettelse  og forsendelse 199 kr. 

Pris  i 6. mdr. 1.393 kr. 



Få det hele – over det hele  
• Mange hastigheder – op til 100/20 Mbit 

• Adgang til tv og film på din pc, tablet og smartphone  

• Mulighed for at bestemme fordeling mellem up- og downloadhastighed 

• En god og billig telefonforbindelse, som erstatter fastnet – fra 20 kr./md. 

• Support alle ugens dage 



Tv-kanaler med YouSee Play Tv & Film 

Med Fuldpakken  
har du adgang til  

60 Web-tv kanaler 
 

- hvoraf 58 af kanalerne kan 
ses, når du er på farten 

 

Live-tv følger med kvit og frit, når du har 
Bredbånd fra os  

Så kan du både se tv, når du er derhjemme på din 
YouSee bredbåndsforbindelse, og når du er ude 
rundt omkring i Danmark. Hvilke kanaler du har 
med Web-tv afhænger af den tv-pakke du har. 


