Tillykke med dit nye hjem
Værsgo! Du har adgang til Fuldpakken

Du har nu fri adgang til Fuldpakken
Velkommen til dit nye hjem. Du har nu adgang til vores
største tv-pakke, Fuldpakken. Den kan du se kvit og frit
ca. 1 måned fra den dag, dit nye hjem er klar til indflytning. Sæt blot antennekablet i dit tv-stik og tænd for
fjernsynet. Inden prøveperiodens udløb modtager du
brev fra os. Her kan du vælge tv-pakken, som du ønsker

at fortsætte med. Du kan også bestille din tv-pakke
på 70 70 42 40. Ønsker du ikke en tv-pakke, lukkes der
automatisk for signalet efter endt prøveperiode. God
fornøjelse med Fuldpakken og vi håber at kunne byde dig
velkommen hos os.

Grundpakke

Med en tv-pakke hos YouSee kan du se tv, lige som du har
lyst til. Som noget nyt er det nemlig helt op til dig, hvor du vil
se dine programmer. Og selvfølgelig, om du vil se dem på
din mobil, tablet eller pc. Du bestemmer, og det koster ikke
ekstra. Bare du er på nettet.

Så nemt er det:

25 tv-kanaler (heraf 19 i HD)

DR1, DR2 og DR3 Synstolkning følger automatisk med.

Mellempakke

Fuldpakke

Her får du 10 kanaler oven i
Grundpakken. Du behøver
hverken kort eller boks.

Den største af de faste
tv-pakker giver dig alle
kanalerne fra Grund- og
Mellempakken. Og endnu
mere sport, dokumentar og
børne-tv! Også uden kort
og boks.

35 tv-kanaler (heraf 27 i HD)

Tag dit tv med dig

62 tv-kanaler (heraf 43 i HD)

Hent app’en
App’en YouSee Tv & Film findes både til mobil og tablet. Vil
du se tv på din pc, går du på tv.yousee.dk
Log på
For at logge på app’en eller tv.yousee.dk skal du have et
YouSee Login. Du skal oprette dit login ved at bruge dit
NemID. Det gør du på yousee.dk/opretlogin. Har du allerede
oprettet et login, kan du bare bruge det. Er du i tvivl om
noget? Få hjælp på yousee.dk/tvoveralt
TV 2 og TCM dog kun på pc, tablet eller mobil, når man er på nettet med YouSee Bredbånd.

Vil du blande selv?
Du kan også starte med Grundpakken og så
blande resten af dine kanaler selv. Eller købe dem
enkeltvist. Du kan endda skifte kanalerne ud hver
måned, hvis du har lyst. Uden det koster ekstra.

Sport

Børn

Nyheder

Underholdning

Musik

Dokumentar

Internationalt

10

Bland Selv-kanaler
180 kr./md.

Ekskl. Grundpakke

20

Bland Selv-kanaler
230 kr./md.

Ekskl. Grundpakke

39

Bland Selv-kanaler
280 kr./md.

Ekskl. Grundpakke

Godt at vide
Blander du selv, behøver du
lidt udstyr. Enten en kortlæser
til din fladskærm. Eller en
YouSee Plus-boks – så kan du
også optage, pause og spole.
Og bestemme endnu mere
selv. Spørg gerne os, eller gå
ind på yousee.dk, hvis du er
i tvivl.

Hvor hurtigt skal det gå?

Det bedste bredbånd til dig
Når du har tv hos os, kan du også få bredbånd.
Med bredbånd fra YouSee kan hele familien skype,
streame film, spille online, hente musik, uploade
billeder og surfe på samme tid. Og alle vores hastigheder giver dig adgang til fantastiske oplevelser på
både mobil, tablet og pc.
Du får også masser af underholdning lige ved hånden. Tusindvis af prisbelønnede film og serieafsnit
fra C More er nemlig inkluderet i abonnementet.

Desuden får du masser af underholdning til de små
og stribevis af danske filmklassikere. Der kommer
løbende nyt til, og du kan se det hele på din mobil,
tablet og pc. Eller dit tv, hvis du har AirPlay eller
Chromecast.
… og der er endnu mere
Du kan også se alle de største serier fra HBO Nordic
og skal bare vælge HBO Nordic til, når du bestiller
dit bredbånd. De første 3 måneder koster det 0 kr.
Herefter 79 kr./md.

50/10 Mbit

100/20 Mbit

300/60 Mbit

og

og

og

249 kr./md.

299 kr./md.

399 kr./md.

Oprettelse 199 kr.
Pris 1. md. 448 kr.

Oprettelse 199 kr.
Pris 1. md. 498 kr.

Oprettelse 199 kr.
Pris 1. md. 598 kr.

En god hastighed til en god pris

Nu går det hurtigt!

En helt eventyrlig hastighed

En perfekt hastighed, når I er mange derhjemme, der er online samtidig. Hastigheden
er inklusive tusindvis af prisvindende film og
serieafsnit fra C More. Desuden får du masser af
børneunderholdning og danske filmklassikere.

Tjek på yousee.dk, om du kan komme helt op
i fart. Ikke alle adresser i Danmark kan få 300
Mbit endnu. Hastigheden er inklusive tusindvis af prisvindende film og serieafsnit fra
C More. Desuden får du masser af børneunderholdning og danske filmklassikere.

0 kr. i 3 mdr. Herefter 79 kr./md.

0 kr. i 3 mdr. Herefter 79 kr./md.

Anmelderroste serier og massevis af fi lm fra
HBO Nordic.

Anmelderroste serier og massevis af fi lm fra
HBO Nordic.

Fint til dig, der gerne vil streame og have
hurtigt bredbånd. Hastigheden er inklusive
tusindvis af prisvindende film og serieafsnit
fra C More. Desuden får du masser af børneunderholdning og danske filmklassikere.

0 kr. i 3 mdr. Herefter 79 kr./md.
Anmelderroste serier og massevis af fi lm fra
HBO Nordic.

Adgang til film og serier i hele Danmark. Ingen binding – kun 30 dages opsigelse. Se yousee.dk/bredbaandsfakta. Priser v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr. pr. regning eller 9,75 kr. pr.
regning v/BS) og tilmelding til e-kommunikation (ellers gebyr på 29 kr. pr. md.). Fås ikke overalt. Tilvalg af HBO Nordic gælder kun for nye kunder og ved samtidig bestilling af YouSee Bredbånd.
Introduktionspris med 3 mdr. til 0 kr. kan kun opnås én gang.

YouSee Mobil

Det bedste til din mobil

Med YouSee Mobil får du både taletid, data og masser af
underholdning med i lommen.

Basis

Small

Medium

Large

Til dig, der kun vil have
tale og data

Til det lille behov
hver dag

Til dig, der vil
det hele

Til dig uden
bekymringer

Hvis ikke du vil have Danmarks
største underholdningsunivers
med i lommen, kan du
selvfølgelig vælge et mindre
abonnement. Her kan du blande
selv og bytte dine timer ud med
mere data.

Med Small kan du snakke og
surfe lidt hver dag, fx læse
nyheder og mails på mobilen. Og
se små videoer. Vil du også se
film og serier, kan du nemt blande
selv og bytte dine timer ud med
mere data.

Med Medium får du fri tale og en
god mængde data. Og du kan få
endnu mere data, hvis du bytter
din taletid ud med flere GB. Bland
selv og få fx 10 timer tale og 10
GB i stedet.

Nyd din mobil – uden at tænke på
hvor meget. Du kan også bruge
din fri tale, når du rejser i det
meste af Europa. Og du får 100
MB ekstra data til udlandet hver
måned.

• 10 timer tale
• 5 GB data
• Fri sms og mms
•	4G på Danmarks bedste

• 12 timer tale
• 6 GB data
• Fri sms og mms
• Musik og 1 valgfri film
•	4G på Danmarks bedste

• Fri tale
• 2 GB data
• Fri sms og mms
• Musik og 1 valgfri film
•	4G på Danmarks bedste

• Fri tale, også i udlandet
• 8 GB data
•	Fri sms og mms, også i

	

Du får masser af fordele med YouSee Mobil
		
Millioner af musiknumre
		Lyt til yndlingsmusikken, når og hvor det
passer i Danmark og uden at bruge data

		

Valgfri premierefilm
Vælg frit en lejefilm – hver måned

Roaming
		Undgå dyre mobilregninger på tale, sms og
data ved rejser i Europa med vores rejsepakker

4G på Danmarks bedste mobilnetværk
Fuld dækning i 99% af Danmark

Bland timer og data
		Bland frit sammensætningen af data og tale
– overskydende timer kan ændres til data og
omvendt
Familiefordel
		50 kr. i rabat hver måned ved flere
abonnementer
Samlefordel
		20 GB ekstra data hver måned, hvis du har
YouSee Bredbånd – se masser af tv, film og
serier på farten (se op til 20 timers tv, film
og serier)

netværk

netværk

netværk

udlandet

•	100 MB data ekstra i udlandet
• Musik og 1 valgfri film
•	4G på Danmarks bedste
netværk

Din pris:

Din pris:

Din pris:

Din pris:

109 kr./md.

129 kr./md.

149 kr./md.

199 kr./md.

Oprettelse 99 kr.
Min. pris 1. md. 208 kr.

Oprettelse 99 kr.
Min. pris 1. md. 228 kr.

Oprettelse 99 kr.
Min. pris 1. md. 248 kr.

Oprettelse 99 kr.
Min. pris 1. md. 298 kr.

YouSee Telefoni
Telefoni kan bygges ovenpå, når du har tv og bredbånd fra YouSee.
YouSee Telefoni er en nem og billig løsning med abonnementer der passer til forskellige behov.
Vælg mellem tre abonnementer:
Forbrug
Telefoni Forbrug er til dem, der ikke ringer
så ofte, men som gerne vil have en telefon
i hjemmet. Abonnementet koster 20 kr. om
måneden.
Fastpris
Med Telefoni Fastpris kan man ringe
ubegrænset til fastnettelefoner, uden at regningen ændrer sig. Abonnementet koster 89 kr. om
måneden.
Fastpris Ekstra
Fastpris Ekstra er abonnementet hvor man kan
ringe ubegrænset til både fastnet- og mobilnumre i Danmark. Abonnement koster 199 kr.
om måneden.

Inkluderet i prisen er naturligvis:
• Voicemail, Vis Nummer, Viderestilling, Banke På
og Spærring
• Fordelagtige priser på samtaler til udlandet
• Samme kvalitet som en fastnettelefon
• Mulighed for at beholde sit fastnetnummer

Få mere underholdning end du kan
drømme om. Til alle dine skærme
Læs om alle dine muligheder på yousee.dk

Få din tv-pakke
som du vil have den
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