Den bedste underholdning samlet et sted!
Digitalt tv med Danmarks
største udvalg af HD-kanaler

Se de nyeste film
og serier med
YouSee Play

Vælg en fast tv-pakke eller
bland selv din pakke

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

Mobiltelefoni med
Bland Selv og fri musik
YouSee Play Tv & Film
på tværs af pc, tablet og
mobil overalt i Danmark
Trådløst Bredbånd
i hele hjemmet

Online uden bekymringer
Med et abonnement på Sikkerhedspakken er
du i sikkerhed på nettet. Du får hele pakken
fra firewall til spyware-beskyttelse.
●
●

●

Sikkerhedspakken giver fuld sikkerhed til
5 pc’er for 29 kr./md.
Sikkerhedspakken leverer af verdens
førende sikkerhedsleverandører F-Secure,
der oven i købet er bedst i test.

Vigtig ! Sikkerhedspakken er uden
ekstrabetaling de første 6 måneder – ved
bestilling på kuponen.

Ubegrænset backup
Med YouSee Backup kan du sikre alle dine fotos, musik og andre filer, som du har på din computer.
Der er ubegrænset automatisk backup med i abonnementet til 29 kr./md.

Bredbånd med Bland Selv

- skru op og ned for din up- og downhastighed
Vi tilbyder ikke kun valgfrihed på vores tv-pakker!
I kan også selv bestemme fordelingen mellem up- og downloadhastighed med YouSee Bredbånd.
Og det koster ikke noget at ændre hastighedskombination.

Du kan skrue på vores 4 hastigheder således:
15/3 Mbit kan ændres til 12/6 Mbit og 9/9 Mbit
30/6 Mbit kan ændres til 24/12 Mbit og 18/18 Mbit
60/12 Mbit kan ændres til 48/24 Mbit og 36/36 Mbit
100/20 Mbit kan ændres til 80/40 Mbit og 60/60 Mbit
Du ændrer selv din hastighedskombinationen på yousee.dk via ’’Mit YouSee’’.
Ændringen træder i kraft inden for 10 min.og du kan ændre lige så ofte, du har lyst.

Telefoni
Høj kvalitet til lav pris

Telefoni over internettet
(ip-telefoni via kabel-tv-stikket):
•

Samtalerne sendes krypteret via
internettet, så andre ikke kan
lytte med

•

Den almindelige telefon
tilsluttes bredbåndsmodemmet

•

Pc’en behøver ikke være tændt

En sikker og stabil løsning
•

Giver en høj samtalekvalitet

•

Kan erstatte en
fastnetforbindelse

•

Giver mulighed for at se tv,
høre radio og være på
nettet samtidig med, at du
ringer

Abonnement og minutpriser

Abonnement

- inkl. Vis Nummer, Viderestilling,
Banke På, Voicemail, Saldokontrol,
Spærring og Samtalespecifikation

20 kr./md.

* 89 kr./md.

** 199 kr./md.

Minutpriser
Fastnetnumre
Mobilnumre

0,30 kr.
1,30 kr.

0 kr.
1,30 kr.

0 kr.
0 kr.

Opkaldsforsøg/-pris
Fastnetnumre
Mobilnumre

0,25 kr.
0,25 kr.

0 kr.
0,25 kr.

0 kr.
0 kr.

*

Inkl. ubegrænset samtale til fastnetnumre i Danmark

** Inkl. ubegrænset samtale til mobil og fastnetnumre i Danmark

Priser er inklusive moms

Gode grunde til at vælge Telefoni
• Oprettelse koster ikke noget
• Ingen bindingsperiode
• Behold dit nuværende telefonnummer
• Tjenester inkluderet: VoiceMail, Viderestilling, Banke på, Vis Nummer og Saldokontrol
• Du ringer med din almindelige telefon, som du slutter til bredbåndsmodemmet.
• Din pc behøver ikke være tændt, for du kan ringe
• Elektronisk regning og kommunikation via e-mail
• Selvbetjening via Mit YouSee på yousee.dk

Selvbetjening på yousee.dk/telefoni
Detaljeret information om Telefoni
•

Tilmelding, installation, betaling, brug af tjenester, fejltyper m.m.

Personlig side på Mit YouSee med:

•

Overblik over dine samtaler og dit forbrug

•

Se din elektroniske månedsregning

•

Tilmelding til Automatisk Kortbetaling

•

Sæt evt. et samtale max med Saldomax

•

Aktivering af valgte Ekstraservices

•

De fleste e-mails gemmes i din indbakke

Du logger på Mit YouSee med samme login, som også kan bruges til YouSee Play

Mobil
- med Bland Selv og YouSee Play Musik

Mobilpakker med foreningsrabat
Med YouSee Mobil kan I sammensætte og justerer mobilpakken
og få masser af fordele f.eks. YouSee Play Musik.

Foreningsrabat på 10 % er gældende ved indgåelse af foreningsaftale på YouSee Mobil.

Bland Selv
Med Bland Selv kan du tilpasse dit abonnement, når du har brug for det via YouSee Mobil App´en.
Du blander selv dine timer og data - det virker med det samme, og du kan gøre det, så ofte du vil.

App til Mit YouSee Mobil
Gå ind i Google Play, App Store eller
Windows Store på din smartphone og
søg på Mit YouSee Mobil.
Download app’en, og så er du klar til
at tilpasse dit abonnement med
Bland Selv, følge dit forbrug direkte fra
din mobil. App’en er naturligvis gratis.

Eksempel på Bland Selv muligheder med YouSee Mobil Mellempakke

Få familierabat

- saml hele familien og få endnu flere fordele
Familiefordel giver jer 50 kr. i rabat pr. ekstra abonnement
- spar op til 200 kr. pr. måned
Familiefordele

2
personer

3
personer

1 person

Fri Familiesnak
Fri tale i familien og til alle andre
med YouSee Mobil
Valgfrihed
I vælger selv den mobilpakke der
passer til jer – alle med Bland Selv

4
personer

5
personer

Familierabat gælder på max 4 abonnementer. Første abonnement (1 person) skal min. have
Mellempakke. Familiefordel rabat på 50 kr. fratrækkes normalpris på følgende abonnementer:
Mellem (149 kr./md.), Stor (199 kr./md.) og Stor+ Europa (299 kr./md.)
Familiefordel pakkepriser: Mellem (99 kr./md.), Stor (149 kr./md.), Stor+ Europa (249 kr./md.)

Produkter
Familiefordel gælder følgende
abonnementer Mellem, Stor og
Stor+ Europa
Underholdning
YouSee Play Musik, en
filmgavekode hver måned
Dækning & udstyr
4G, ekstra datadelingskort pr.
abonnement

Den bedste underholdning samlet ét sted
20. november 2014
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YouSee Play Tv & Film
YouSee Play Tv & Film giver dig al den bedste underholdning ét sted.
Og du har adgang til alt på både tv, pc, tablet og mobil over alt i Danmark.

Tv på dine præmisser


Live-tv – tag dine tv-kanaler med dig overalt



Start forfra – start dine yndlingsprogrammer forfra



Tv-arkiv – gå i Tv-arkiv med tusindvis af nye udsendelser hver uge



Film og serier – ubegrænset adgang og nye titler hver uge



Børneunivers – timevis af underholdning i Danmarks største univers

YouSee Play Tv & Film følger automatisk med YouSee Bredbånd og YouSee Plus
20. november 2014
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YouSee Play Musik
YouSee Play Musik giver dig millionvis af musiknumre.
Og du kan lytte til musik uanset hvor du er i Danmark på pc, tablet og mobil.

Musik på dine præmisser


Fri adgang til millioner af musiknumre



Musik i alle genrer – til både unge og gamle



Vælg dine favoritter og lav egne playlister



Lækker lydkvalitet – streaming 320 kbit/s



Integreret i Sonos’ musiksystemer

YouSee Play Musik følger automatisk med YouSee Mobilpakker og YouSee Plus
20. november 2014
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20. november 2014
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Kommende
produktlanceringer

December

Web-tv gives frit til
Fuldpakke kunder

Fuldpakkefordele

Q1 2015
300 Mbit/s

Nyt med YouSee Bredbånd

Q1/Q2 2015

Nyt med YouSee Tv

Verdens bedste Tv-oplevelse

Få den bedste løsning samlet ét sted!
Digitalt tv med Danmarks
største udvalg af HD-kanaler

Se de nyeste film
og serier med
YouSee Play

Vælg en fast tv-pakke eller
bland selv din pakke

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

Mobiltelefoni med
Bland Selv og fri musik
YouSee Play Tv & Film
på tværs af pc, tablet og
mobil overalt i Danmark
Trådløst Bredbånd
i hele hjemmet

Hvad - og hvordan foregår det så?
● Informations brev sendt til alle – med 3 vigtige budskaber:
1.

Bestilling af Bredbånd – sendes i svarkuvert inden den 24. november

2.

Valg af programpakke – afleveres til foreningen senest 25. januar

3.

Hvad og hvordan skal jeg indstille mit TV den 12. januar

● Vigtige tips
1. Pixelering
”Nogle” vil opleve pixelering på DR 1.
Benyt Dansk Kabel TVs tilbud på installationstjek til 195,00 kr.

1. Mailkonto
I skal oprette jeres mail igen. Det er let men husk at gøre det.
Adgang til gamle mails. Stofa giver 1 måneds adgang til Webmail
Men - I skal huske jeres Stofa Brugernavn og Stofa adgangskode

