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1. Mere tv og mere valgfrihed med ny aftale fra youSee.

2. Endnu mere underholdning med Bredbånd og Mobil 

3. Nyheder på vej 

4. Spørgsmål

Agenda



Mere tv og mere frihed i jeres forening



Vælg en fast tv-pakke 

. 
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Vi tilbyder tre faste tv-pakker med nogle af vores mest populære kanaler. 

Her finder du både danske og udenlandske kanaler.

Den kollektive grundpakke:



Vælg en fast tv-pakke

(lille Tillægspakke)
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Vælg en fast tv-pakke

(Tillægspakke)
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De tre faste pakker …
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Bland din egen tv-pakke

’ Udvalg og priser på Ekstrakanaler finder du på www.yousee.dk/ekstrakanaler 9

Du kan også starte med Grundpakken og så blande resten af dine kanaler selv. Eller købe dem enkeltvist*. 



Eksempel på en Bland Selv 10 pakken

- den sportsinteresserede
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Faste tv-pakker og Bland Selv-pakker  – priser for 2016

Fast pakke Pris pr. måned pr husstand

Grundpakke heraf kr. 36,33 til KODA og COPYDAN 159,88 kr. 

Mellempakke heraf kr. 40,72 til KODA og COPYDAN 343,00 kr.

Fuldpakke heraf kr. 49,32 til KODA og COPYDAN 453,00 kr. 

Bland Selv-pakker Samlet pris pr. måned pr husstand

Grundpakke + Bland Selv 10 (180 kr.) 339,88 kr.

Grundpakke + Bland Selv 20 (230 kr.) 389.88 kr.

Grundpakke + Bland Selv 39 (280 kr.) 439,88 kr.

Priserne er inklusive administration, service og rettigheder til KODA/COPYDAN

+15

- 8,43

-1,45



Ekstrakanaler - over 100 kanaler at vælge imellem
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Fakta om Bland Selv og Ekstrakanaler

● Bland Selv-kanaler er individuelle og sendes kodet

● Nøglen til dine Bland Selv-kanaler findes på et lille kort – også kaldet et 

YouSee Kort 

● Sådan ét får du automatisk med, når du bestiller en Bland Selv-pakke. 

Der er intet månedligt gebyr på YouSee Kort

● Benyt netværks-id (00)111, også til YouSee boksen

● Dine faste kanaler i Grundpakken sendes fortsat ukodet.



Brugeroplevelsen hænger sammen på tværs af skærme



Tag din tv-pakke med dig

Med en Grundpakke

Se det tv, der vises lige nu – uden at tænde dit 

fjernsyn

Med en Mellem-, Fuld- og Bland Selv-pakke

Se det tv, der vises lige nu – uden at tænde dit 

fjernsyn

Start programmer forfra, hvis du kom for sent i 

gang

Find programmer, du gik glip af, i det store Tv-

arkiv
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TV 2 og TCM dog kun på pc, tablet og mobil, når man er på nettet med YouSee Bredbånd.



Eventyrligt hurtigt bredbånd



De bedste film og serier

Du får også masser af underholdning lige 

ved hånden. Tusindvis af prisbelønnede

film og serieafsnit fra C More.  

Du får også underholdning til de små og 

stribevis af danske filmklassikere. 

Du kan se det hele på din mobil, 

tablet og pc. Eller dit tv, hvis du 

har AirPlay eller Chromecast.
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Hvor hurtigt skal det gå? #FORENINGSBB#
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Ingen bindingsperiode. Oprettelse 199 kr. 

Adgang til C MORE film og serier er inkluderet og tilgængelig i Danmark.

Ikke alle adresser i Danmark kan få 500 Mbit. 

Pris 449 kr.md.



Det bedste til din mobil, 

når og hvor du vil



Få tilskud til en ny mobil hvert år.

Og masser af underholdning med i lommen
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YouSee Mobilopsparing – få tilskud til ny mobil hvert år

• Allerede på din første dag med 

YouSee Mobil sætter vi 300 kr. ind på 

din Mobilopsparing – til din næste mobil

• Efter 6 mdr. får du igen 300 kr., så du 

har 600 kr. 

• Og når du så bruger din Mobilopsparing 

som et tilskud på en ny mobil, laver vi en ny 

Mobilopsparing til dig. 

• På den måde kan du få et tilskud på 600 kr. 

til en ny mobil. Hvert år.
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Kommende produktlanceringer



Vi glæder os til at lancere …

Ny set top boks500 Mbit

Gigabit bredbånd

Wifi calling

Bredbånd uden TV

http://www.pcmag.com/slideshow_viewer/0,3253,l=299932&a=299930&po=0,00.asp
http://www.pcmag.com/slideshow_viewer/0,3253,l=299932&a=299930&po=0,00.asp


Tv-boksen
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Den nye tv-boks er væsentlig mindre end den gamle tv-boks.

Normalpris 99,- kr. mdr. JERES foreningspris 30,- kr. pr. mdr. 

Mål på boksen

Bredde 23,9 cm

Dybde 17,5 cm

Højde 4,9 cm

Tekniske specifikationer

Strømforbrug: I brug: Op til 16 Watt

I standby: Under 0,5 Watt

Zappetid

Næste/foregående kanal i kanalrækkefølge: 

0,5 sekunder

Valgfri kanal: op til 2 sekunder

Opløsning

Op til 1080p

8 tuner:

1 allokeret til Live TV

3 allokeret til PVR (mulighed for 3 samtidige optagelser)

1 allokeret til Multiroom

1 allokeret til Picture-in-Picture

2 allokeret til Fast Channel Change
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Spørgsmål ?
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Tak for i aften


