
Danmarks største 
underholdningsunivers 

Når du vil. Hvor du vil. 
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2 

1.  Danmarks bedste underholdning  
2.  Kollektiv aftale – tv og bredbånd på coax nettet 
3.  Endnu mere underholdning med Bredbånd og Mobil  
4.  Nyheder på vej  
5.  Kom godt i gang  
 

Agenda 
 



Tv, forandres hurtigere end nogensinde før… 
Fra	tv-marked	i	2010…	 …1l	underholdningsmarked	i	2015	 Ski;et	s1ller	store	krav	1l…	

INDHOLD	

TILGÆNGELIGHED	



� Mere tv og mere frihed i jeres forening 

4 



De tre faste pakker … 
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� Du kan også starte med Grundpakken og så blande resten af dine kanaler selv. Eller købe dem enkeltvist*.  

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

Bland din egen tv-pakke 



Eksempel på en Bland Selv 10  
- til den sportsinteresserede 

7 

10 valgte sportskanaler 



Eksempel på en Bland Selv 36  
- til hele familien 
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36 valgte familiekanaler 



Hvad kan boksen? 

Funktioner 
Optage funktion 

Live TV 

Start forfra 

Arkiv 

Pause 

Stop 

Spol 

Ekstra services 

Lejefilm 

HBO Nordic og C More 

…mere info følger 



Produktinformationer 

YouSee tv-boksen 
  

Første md. 0 kr. – herefter fra 30 kr./md.* (kun leje) 
•  Ingen binding og ingen opsigelsesvarsel 
•  Kræver ikke kort 
•  Boksen skal være på nettet (min. 8 Mbit) og fungerer kun kablet eller via 5 GHz wifi – også bare 

for at se flow-tv 
•  O-kunder der ikke har indgået en kontrakt med os ang. tv-boksen skal betale 99 kr./md. 
 

*E og O kunder skal indgå ny aftale for at medlemmerne kan 
købe tv-boksen for 30 kr./md. Ellers er prisen 99 kr./md. 



Nu har alle adgang til Live-tv 

Se tv hvor du vil | Live-tv til alle tv-kunder 

Se tv når du vil | Tv-arkiv og Start forfra til Mellem-, Fuld- og Bland Selv pakker 



� Eventyrligt hurtigt bredbånd 
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Fuld fart og masser af underholdning 
 
� 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  
en fantastisk oplevelse på både din  
mobil, tablet og pc. 
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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?  
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Ingen bindingsperiode. Oprettelse 199 kr.  
Adgang til C MORE film og serier er inkluderet og tilgængelig i Danmark. 
 



� Det bedste til din mobil,  
� når og hvor du vil 

16 



Musik og film, når du vil  

  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 

  4G på Danmarks bedste mobilnetværk 
  Fuld dækning i 97% af Danmark 
   
  Bland timer og data 

  Bland frit sammensætningen af data og tale – 
 overskydende timer kan ændres til data og omvendt 
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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. 

Hvert år. 
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Få tilskud til en ny mobil hvert år. 
Og masser af underholdning med i lommen 
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Samlefordel bygger bro mellem YouSee’s produkter og 
tjenester 
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Med 20 GB ekstra mobildata bliver streaming endnu sjovere - tag dine tjenester med på farten og udnyt dine ekstra GB data til at 
se live tv, film, arkiv og start forfra  



� Kommende produktlanceringer 
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Vi glæder os til at lancere … 

Ny set top boks 500 Mbit 

Gigabit bredbånd 

Wifi calling 

Bredbånd uden TV 



� Underholdning på alle skærme 
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Brugeroplevelsen hænger sammen på tværs af skærme 



I haven. I bussen. Eller bare på sofaen? 

� Det er helt op til dig at vælge, hvor du vil se tv, film og 
serier og høre musik.  

� Du får adgang via vores apps YouSee Tv & Film og  
YouSee Musik. 

� Du kan også få tv, film og serier fra app’en op på  
tv-skærmen i knivskarp kvalitet med  Apple AirPlay  
eller Google Chromecast. 



Kontakt os – vi er klar til at hjælpe 
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Kundeservice og Support 

70 70 40 40 
 

Særligt nummer til nye kunder 
70 70 42 40 

 
Kundeservice: (Man-tors) 

Kl. 08.00 - 17.30 
Kundeservice: (Fredag) 

Kl. 08.00 - 16.30 
 

Support: (Hverdage) 
Kl. 08.00 - 20.00 

Support: (Øvrige dage) 
Kl. 10.00 - 20.00 

 
 

 
yousee.dk · TDC Butik · Fona · Elgiganten · Power · Expert 
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Tak 


