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Hos YouSee har vi sammensat tre tv-pakker med nogle af de mest populære tv-kanaler.
Men savner du en eller flere tv-kanaler, kan du nemt blande din egen tv-pakke. Du kan
nemlig frit udskifte alle kanaler, på nær dem som findes i Grundpakken.

Grundpakke

Mellempakke

Fuldpakke

25 tv-kanaler

35 tv-kanaler – bland selv de 10!

60 tv-kanaler – bland selv de 35!
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Kontakt din forening eller se priser på yousee.dk (NB! Du skal indtaste din adresse for at få vist din foreningspris).
Bland Selv forudsætter et YouSee Kort og en kortlæser pr. tv. Leveres ikke overalt. Enkelte antenne-/boligforeninger har
et anderledes udbud.

2

3

Bland selv
Der er frit valg på alle hylder, og har du lyst, kan du skifte dine Bland Selv-kanaler hver
måned – uden det koster ekstra.
Få hjælp til at vælge på yousee.dk/inspiration

Børn

Film

4

Sport

Nyheder

Underholdning

Dokumentar

Internationalt

Musik

Enkelte antenne-/boligforeninger har begrænset udbud. Du kan også vælge ovenstående kanalerne enkeltvis
som supplement til en tv-pakke. Månedsprisen er 10-50 kr. pr. kanal. Læs mere på yousee.dk/ekstrakanaler
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Tag magten over dit tv
med YouSee Plus
Vil du selv bestemme, hvad du skal se, og hvornår du skal se det?
Så skal du vælge YouSee Plus sammen med din tv-pakke.

Alt dette får du med YouSee Plus
Optag
Planlæg nemt, hvad der skal optages via den indbyggede tv-guide.

Start forfra
Start udsendelsen forfra, hvis du
missede begyndelsen.

Spole
Spol forbi reklamerne eller spol tilbage, hvis der noget, du vil se igen.

Pause
Sæt udsendelsen på pause, hvis du bliver
afbrudt eller har brug for en pause.

Tv-arkiv
Se eller gense udsendelser fra udvalgte
kanaler i op til 30 dage, efter de er sendt.

Film & Serier
Lej de nyeste film og få fri adgang til
udvalgte film, serier og Danmarks største
børneunivers.

Bonus! Du får også …
YouSee Play Tv & Film
Fri adgang til de fleste af dine tv-kanaler, film og serier på din
pc, tablet og mobil – overalt i Danmark.

YouSee Play Musik
Fri adgang til millioner af musiknumre på din pc, tablet og
mobil – overalt i Danmark.

Bland Selv
Nem adgang til at skræddersy din egen tv-pakke.

Tv i flere rum
Blander du selv din tv-pakke, skal du have et YouSee Kort og en kortlæser
pr. tv for at se dine kanaler. Der følger et YouSee Kort med dit abonnement,
og vælger du at supplere din tv-pakke med YouSee Plus, får du også en
kortlæser. Alternativt kan du købe en digital kortlæser til dit YouSee Kort og
indsætte kortlæseren i din fladskærm.
Vælger du en af vores faste tv-pakker, kan du se alle dine tv-kanaler på flere
tv uden nogen form for ekstraudstyr.
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YouSee Plus koster 0 kr. første måned, og der er ingen binding. Herefter er månedsprisen 99 kr. ved 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.). De fleste YouSee Plus-tjenester kræver internetadgang.

Der er intet månedligt gebyr på YouSee Kort. Ekstra YouSee Kort koster 100 kr./stk. i oprettelse.
Kortlæser til fladskærm koster 395 kr./stk. ved køb hos YouSee.
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• yousee.dk
• 70 70 40 40
• TDC Butik, FONA og Elgiganten
Husk at du også kan få Bredbånd,
Telefoni og Mobiltelefoni hos YouSee

YouSee
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