
12. januar 2015 byder på nye 
muligheder i Grejsdalen
– Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 
skifter til YouSee

Glæd dig til masser af fordele, når du som medlem af  Grejsdalens 
Grundejerforening og Antennelaug får adgang til særlig lave 
 priser på tv-pakker, bredbånd og mobil, mulighed for selv at 
blande dine tv-kanaler, Live-tv, ip telefoni, mobiltelefoni, musik 
og meget mere.

Kort sagt det bedste og billigste udbud.

Den 12. januar 
2015 får du tv 

fra YouSee

www.grejsdalen.dk
Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug



Informationer
til dit tv

Netværks-id: 100
Frekvens: 143000 kHz
Symbolrate: 6875
Modulation: 64

Glæd dig til en verden  
fuld af oplevelser
12. januar 2015 får du adgang til Danmarks bredeste udbud af tv-kanaler med alt det bedste 
inden for nyheder, sport, børne-tv, dokumentar, natur, film og meget mere.

På dagen åbner YouSee for signalet. Vi glæder os til at give dig nye tv-muligheder og siger 
velkommen ved at åbne for vores største tv-pakke Fuldpakke i hele januar måned. 

Dermed får du mulighed for at se kanalerne inden du skal beslutte hvilken tv-pakke, du ønsker 
fremover.

Du skal nemlig inden den 25. januar vælge den tv-pakke, du ønsker 
at se fremover.

Indstil dit tv
Tv-signalet kan i en periode om formiddagen mandag 12. januar 
være afbrudt. Hvis du ikke kan se Fuldpakken efter kl. 12.00 skal du 
foretage en ny kanalsøgning via tv’ets menu.
Flere informationer på www.yousee.dk/hjaelp og support.

Tv-pakker og priser
Du kan vælge mellem de mest populære tv-kanaler. Og det er til helt specielle priser i 
Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug. Se tv-pakkerne i vedlagt kanaloversigt.

3 veje til god underholdning
– de mest populære kanaler samlet i 3 tv-pakker
Du kan vælge mellem tv-pakker, hvor du får dine tv-kanaler i alle 
rum uden boks og kort. Så er det bare at sætte antennekablet i 
stikket på væggen, og du er klar til de mange gode tv-oplevelser.

Pr. år

Grundpakken 1.548 kr.

Mellempakken 4.008 kr.

Fuldpakken 5.208 kr.
Priser er inklusive moms

Bland din egen tv-pakke*
Med en Bland Selv-pakke vælger du selv 10 eller 35 af dine kanaler, og derudover får du 
25 faste kanaler – inkl. DR’s kanaler, TV 2, TV3 og Kanal 5. En Bland Selv-pakke koster det 
samme som en fast Mellem- eller Fuldpakke. Du betaler altså ikke ekstra for din tv-pakke. Du 
har over 100 kanaler at vælge mellem, og du kan frit udskifte dine Bland Selv-kanaler hver 
måned – uden det koster ekstra. 

For at se præcis de Bland Selv-kanaler du har valgt, skal du have et YouSee Kort og en digital 
kortlæser til hvert tv, du ønsker at se dine Bland Selv-kanaler. De faste kanaler kan du se på 
tv i alle rum uden brug af nogen form for ekstraudstyr.

Læs mere på www.yousee.dk/inspiration. 

Se Fuldpakken i 
januar måned

*  Bemærk!  
Det er først muligt fra 1. marts 2015 at bestille Bland Selv-pakker via www.yousee.dk. Det skyldes at, vi behøver viden om 
hvilken tv-pakke, du har valgt – før du kan blande din egen tv-pakke. 



Du kan også få Bredbånd 
og Mobiltelefoni
Når du har tv fra Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug, kan du også få 
 YouSee Bredbånd. Det er trådløst og fuld af fordele. Med et abonnement på Bred-
bånd får du adgang til streamning tjenesten YouSee Play Tv & Film, som automatisk 
følger med. 

Med YouSee Play Tv & Film kan du tage dine tv-kanaler med dig, se eller 
gense  tusind vis af udsendelser i Tv-arkiv, starte tv-programmer forfra, 
vælge mellem masser af film og serier også i Danmarks største børneu-
nivers på både pc, tablet og mobil. 

Bredbånd med Bland Selv
Med Bredbånd fra YouSee har du også mulighed for selv at skrue op 
og ned på  up- og download hastigheden på 4 af hastighederne – uden 
det koster ekstra. Så er dit Bredbånd hurtigt, uanset hvad du bruger 
det til.
       

Hastighed                         Bland Selv Pris

2 Mbit/512 kbit 129 kr./md.

4 Mbit/512 kbit 149 kr./md.

15/3 Mbit Kan ændres til 12/6 Mbit eller 9/9 Mbit 199 kr./md.

50/10 Mbit Kan ændres til 40/20 Mbit eller 30/30 Mbit 249 kr./md.*

60/12 Mbit Kan ændres til 48/24 Mbit eller 36/36 Mbit 279 kr./md.

100/20 Mbit Kan ændres til 80/40 Mbit eller 60/60 Mbit 299 kr./md.*

*  100/20 Mbit til 299 kr./md. (normalpris 379 kr./md.) og 50/10 Mbit til 249 kr./md. (normalhastighed 30/6 
Mbit til 249 kr./md.) er kun gældende ved bestilling via vedlagte bestillingskupon og hos Dalstedets 
 Venner, Grejsdalsvej 413. 
Gældende for alle hastigheder ved bestilling via kupon og 12. januar 2015 hos Dalstedets Venner, Grejs-
dalsvej 413. 
• 3 mdr. kvit og frit inkl. gratis oprettelse (normalpris 199 kr.) 
• Ingen bindingsperiode (normalt 6 måneders binding) 
• Gratis Sikkerhedspakke i 6. mdr. (Normalpris 29 kr./md.) - Spar 174 kr.

Telefoni igennem dit internet
YouSee Telefoni er IP-telefoni og er en mulighed du får med bredbånd fra YouSee. 
Du kan det samme som traditionel fastnettelefoni - det hele er bare meget nemmere, 
og du får mere for pengene og du kan sagtens få dit gamle nummer med over. Læs 
mere på yousee.dk/telefoni og bestil på vedlagte kupon.

YouSee Mobil med masser af musik
Du har også adgang til YouSee Mobil med foreningsrabat. Alle mobilpakker giver 
fri musik på mobilen med YouSee Play Musik med mange millioner musiknumre. 
 YouSee Play Musik holder styr på alle dine favoritter og playlister, så du har dem med 
dig overalt og kan dele dem med venner og familie.

Du kan også med Bland Selv ændre på antallet af timer og mængden af data. Er 
du ved at løbe tør for data, kan du veksle overskydende timer til ekstra data. Eller 
omvendt.

Se mere på www.yousee.dk/mobil/foreninger. Du kan købe YouSee Mobil hos 
 Dalstedets Venner, Grejsdalsvej 413 12. januar 2015 og fra den dato også via vores 
hjemmeside.

Bestil og få  
3 md. kvit og frit 

– spar op til  
1.096 kr.

Med Bredbånd får du den bedste 
underholdning samlet ét sted 

– tag dine tv-kanaler, film  
og serier med overalt

Læs mere på yousee.dk/play



"

Vælg din tv-pakke senest 25. januar 2015
På nedenstående kupon skal du vælge den tv-pakke som du ønsker at abonnere på fra
den 1. februar 2015. Du kan vælge mellem Grund-, Mellem- og Fuldpakke.

Du bestiller på følgende måde:
Sæt kryds ved den tv-pakke, som du ønsker at modtage.

Send eller aflever kuponen til:
Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 
Bolundsvej 1A
7100 Vejle

Bestyrelsen glæder sig til at modtage din bestilling.

Venlig hilsen
Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug

Bemærk:
• Alle medlemmer har åbent for Fuldpakken i januar måned
•  Modtager vi ikke din bestilling inden 25. januar får du automatisk tildelt den nye tv-pakke fra YouSee,som svarer til den tv-pakke du 

har i dag. F.eks. får du Grundpakken, hvis du i dag har Pakke 1.
•  Ikke tilsluttede husstande i Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug kan få tv via foreningen fra den 12. januar 2015, såfremt 

vi modtager din tilmelding inden den 24. november 2014. 

Kuponen returneres til Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug, Bolundsvej 1a, 7100 Vejle

Jeg ønsker følgende tv-pakke (sæt kryds)

 Grundpakke 1.548,00 kr./år
 Mellempakke 4.008,00 kr./år
 Fuldpakke 5.208,00 kr./år

 
 Jeg er i dag ikke medlem af foreningen og ønsker ovenstående tv-pakke.

Oprettelse:
Eksisterende medlemmer:  0,00 kr.
Nye medlemmer:  Velkomsttilbud! Tilslutning og husinstallation af et kabel-tv-stik 0 kr. 

(ekskl. nedgravning af stikledning på egen grund). Normalpris 5.000 kr.

Priser inkl. moms.
Tilbuddet er gældende for kablede områder i Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug.

Navn:

Gadenavn + nr.:

Telefonnr.: E-mail:

Underskrift: Dato:

Få hjælp og vejledning  
og gode tilbud på dagen!

Mød bestyrelsen og YouSee 
mandag 12. januar  

fra kl. 14.00-20.00 i 
Dalstedets Venner, 

Grejsdalsvej 413, 7100 Vejle

www.grejsdalen.dk
Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug
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