Dit valg:
YouSee tilbyder dig mange muligheder for selv at tilpasse din løsning
- Bland f.eks. din egen tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst

For at sikre dig det bedste udbud har din forening valgt, at du kan være med til at bestemme, hvem
der fremover skal levere tv, bredbånd og mobil til dig. Stemmer du for at skifte til YouSee, kan vi
tilbyde dig masser af tv at vælge imellem og nye Bland Selv muligheder med tv, bredbånd og mobil.
Vi ser frem til at præsentere dine muligheder på jeres ekstraordinære generalforsamling.
Her kan du også læse om de produkter, som vi gerne vil tilbyde dig:

YouSee Tv:
Vi kan tilbyde alle i jeres forening valget mellem 3 tv-pakker: Grund-, Mellem- eller Fuldpakke.
Og de er til specielle foreningspriser:


Grundpakke – bl.a. med DR1, TV3, Kanal 5, dk4, og TV 2

122,31 kr./md.



Mellempakke – bl.a. med TV3+, CANAL9 og 6’eren

318,82 kr./md.



Fuldpakke – bl.a. med Disney Junior og TV 2 Fri

418,35 kr./md.

Priser gældende for 2015 og er inkl. moms, Copydan/Koda, service og administration.

Med YouSee Tv får du adgang til det bedste tv, uanset om du er til faste tv-pakker med de mest
populære tv-kanaler, eller om du hellere selv vil håndplukke nogle af dine tv-kanaler. Med de tre
tv-pakker skal du blot skal sætte antennekablet i stikket på væggen, og så er du klar til mange
gode tv-oplevelser!

Bland selv din tv-pakke:
Tv med Bland Selv-pakker er vores nyeste produkt, hvor du bestemmer, hvad der skal være på
skærmen hjemme hos dig. 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.
Du betaler ikke ekstra for din tv-pakke, ved at vælge en Bland Selv-pakke. Med Bland Selv har du
mere end 100 kanaler at vælge mellem, og du kan skifte dem ud hver måned uden det koster ekstra.
Det er én af de nye fordele, vi kan tilbyde dig.

Du får også adgang til:
• Et stort udbud af tv-kanaler – både HD, digitalt og analogt
• Bland Selv-løsning på bredbånd og mobiltelefoni
• Trådløst Bredbånd med foreningsrabat
• Mobilpakker til særlig foreningspris

Læs om dine muligheder
med YouSee Bredbånd og
YouSee Mobil på bagsiden

YouSee Bredbånd med Bland Selv:
Når du har tv fra os, kan du også få YouSee Foreningsbredbånd med særlige hastigheder og priser.
YouSee Foreningsbredbånd er trådløst og fuld af fordele, som automatisk følger med.

YouSee Play Tv & Film fås med alle hastigheder
Med YouSee Tv & Film kan du tage dine tv-kanaler med dig overalt i Danmark. Så kan du se tv, når og
hvor det passer dig. Derudover har du mulighed for at starte programmer forfra og adgang til
Tv-arkiv med tusindvis af nye udsendelser hver uge. Du får også ubegrænset adgang til massevis af
film og serier, herunder Danmarks største børneunivers. Alt sammen følger med i abonnementet kvit og frit. Og du kan bruge YouSee Play Tv & Film på mobil, tablet og pc.

Bland Selv følger også med Bredbånd
Med Foreningsbredbånd har du mulighed for selv at skrue på up- og downloadhastigheden på din
hastighed – naturligvis uden det koster ekstra. Du kan skrue på de 4 hastigheder og ændre på
hastigheden lige så ofte, du har brug for det:


15/3 Mbit kan ændres til 12/6 Mbit og 9/9 Mbit

199 kr./md.



30/6 Mbit kan ændres til 24/12 Mbit og 18/18 Mbit

249 kr./md.



60/12 Mbit kan ændres til 48/24 Mbit og 36/36 Mbit

279 kr./md.



100/20 Mbit kan ændres til 80/40 Mbit og 60/60 Mbit

379 kr./md.

Du kan også vælge hastighederne:
2 Mbit/512 kbit

129 kr./md.

4 Mbit/512 kbit

149 kr./md.

YouSee Mobil med fri musik:
Du kan også vælge YouSee Mobil med foreningsrabat. YouSee Mobil giver dig fri adgang til
musik direkte på din mobil. Og taler du meget den ene måned, og bruger meget data den
næste får du mulighed for præcis at tilpasse dit abonnement efter dit behov, helt frit!
Er du for eksempel ved at løbe tør for data, kan du når som helst veksle dine
overskydende timer til ekstra GB data. Eller omvendt.
Du får masse af fordele med YouSee Mobil

