
Forenings- og produktfordele
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Vi sikrer jer den bedste forbindelse



Massive investeringer for at sikre den bedste oplevelse

YouSee investerer årligt et 3 cifret 

mio. beløb på udbygning og 

udvidelse af Coax nettet…

…disse investeringer sikrer høj 

kvalitet og muliggør blandt andet 

Gigabredbånd

▪ Ø-delinger

▪ Nye modems 

▪ Docsis 3.1

▪ Vi er i fuld gang med 

udrulning af 500 Mbit

og 1.000 Mbit (1 Gbit) 

i kabel-tv-nettet 

Docsis 3.1

Op 1632 Mbit

Ned 3894 Mbit

Docsis 3.0

Op 216 Mbit

Ned 1216 Mbit

4 mia. kr. investeret for at sikre 

Danmarks bedste mobildækning

4G

4G+
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Tv-vanerne er under forandring

1. Hvert år stiger danskernes internetbrug nemlig med 

40-50 % og det hænger især sammen med, at tv-vanerne 

er under forandring 

2. Vi streamer i langt højere grad vores tv-indhold og går 

i tv-arkiv og bestemmer, hvad vi vil se, hvornår og hvor. 

Vi har mange skærme, og vi bruger dem flittigt.

Derfor er det vigtigt at have stor kapacitet i kabel-tv-nettet, så 

jeres netværk er på forkant med den stigende efterspørgsel på 

hurtigere bredbånd. 



Nyt kabel-tv-net med Docsis 3.1

- stor værdi for jeres forening

Fremtidens kabel-tv-net tilbyder Docsis 3.1 og 

Gigabredbånd

• Kabel-tv-nettet der i dag forsyner jeres forening kører med 

Docsis 3.0 standarden. Dermed har I i dag adgang til 

YouSee Bredbånd med hastigheder op til 300 Mbit

• Med en opgradering af kabel-tv-nettet implementerer vi den 

nye Docsis 3.1 standard. Det giver os mulighed for at kraftigt 

at øge bredbåndshastighederne 

• Forklaringen på den markante hastighedsforøgelse er, at vi 

rykker YouSee’s 20.000 kilometer fiberforbindelser, i vores 

overordnede kabelnet, tættere på kunderne samtidig med 

at Docsis 3.1 standarden implementeres i de enkelte coax

kabel-tv-net
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Gigabredbånd med op til 1.000 Mbit

• En Docsis 3.1 opgradering af kabel-tv-nettet giver både 

adgang til markant hurtigere og mere stabilt internet. 

• I kan efter opgraderingen derfor vælge bredbåndshastigheder 

op til 1.000 Mbit – også kaldet Gigabredbånd. 

• Og det er kun begyndelsen, for i teorien giver Docsis 3.1 

mulighed for hastigheder op til 10 Gbit (10.000 Mbit). 

• Samtidig leveres YouSee Bredbånd med et nyt trådløst 

bredbåndsmodem som giver endnu bedre WiFi-dækning 

i hjemmet.



Sådan sikres I den bedste forbindelse

Med en opgradering af kabel-tv-nettet udvides frekvensbåndet til 1218 MHz. Den ekstra båndbredde giver en øget stabilitet, 

mere kapacitet og endnu bedre brugeroplevelser med mere båndbredde til de enkelte tv-kanaler og dermed skarpere tv-kanaler. 

• Vi bruger eksisterende kabler og opgraderer alt udstyr i kabel- tv-nettet: centraler, forstærkere, filtre mv.

• Ved en opgradering sikres samtidig sikkerhed for hurtigere fejlfinding og nemmere vedligeholde af kabelnettet

• Det nye kabel-tv-net er også klar til at tv-selskaberne begynder at sende i den nye 4K UHD-standard 

• I er fremtidssikret – og skal ikke bekymre jer om den fremtidige digitale efterspørgsel og udvikling på bredbånd og tv
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Ombygning til Gigabredbånd

Fordele for beboerne

▪ Højere internet hastigheder

▪ Højere TV og VOD video kvalitet

▪ Mere robust anlæg og dermed mere stabil service 

▪ Bedre wifi med nyt kabelmodem

Fordele for anlægsejer

▪ Mere robust netværk, færre netværksfejl

▪ Nemmere at vedligeholde

▪ Hurtigere fejlretning

▪ Lavt strømforbrug på Coax

Sådan får I Gigabredbånd

▪ Tilbud om en aftale 

▪ Alle komponenter i anlægget over jorden (fx splitter, 

forstærker, fordeler og stikdåser*) udskiftes 

▪ Kabler skal kunne genanvendes til DS. 3.1

Hastigheder

▪ DVD på 4,7 GB – hentes på 38 sek.

▪ Blu-ray disc på 25 GB – hentes på 200 sek.

▪ Billeder 125 MB – hentes på 1 sek.

▪ Musik 124 MB (31 musiknumre) – hentes på 1 sek.

*Udskiftes når den enkelte kunde ønsker at benytte Gigabredbånd



Bland din egen tv-pakke



Faste tv-pakker med stor fleksibilitet 

Du kan vælge en af de faste tv-pakker med nogle af vores mest populære kanaler.

Her finder du både danske og udenlandske kanaler.

9Udbud pr. 1. januar 2018.



Ekstrakanaler – vælg én eller flere tv-kanaler 
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De valgfrie Ekstrakanaler sendes kodet. Derfor behøves enten en YouSee Tv-boks eller YouSee kort 

og kortlæser (CA-modul). Kortlæseren koster 299 kr., og første YouSee kort medfølger uden 

beregning. Man skal bruge en boks eller kortlæser til hvert tv, hvor man ønsker at se sine valgfrie 

Ekstrakanaler. 



Vælg 10, 20 eller 36 kanaler på toppen af Grundpakken 

– eller vælg en enkelt eller flere tv-kanaler oven i Grundpakken. Du har frit valg.
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Vælger du dine kanaler selv, behøver du enten en YouSee tv-boks eller kort og kortlæser. 

Kortlæseren koster 299 kr. Første kort medfølger uden beregning.

10 Valgfrie tv-kanaler

180 kr./md. (18 kr. pr. kanal)

(ekskl. Grundpakke)

20 Valgfrie tv-kanaler

230 kr./md. (11,50 kr. pr. kanal)

(ekskl. Grundpakke)

36 Valgfrie tv-kanaler

280 kr./md. (7,80 kr. pr. kanal)

(ekskl. Grundpakke)



Eksempel på 10 valgfrie tv-kanaler 

- den sportsinteresserede
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Bland selv 10 valgfrie tv-kanaler 

Start med 

Grundpakkens 

kanaler



Se Netflix, HBO Nordic, C More og Viasat Film 

via tv-boksen
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Netflix, HBO Nordic, C More og Viasat Film er et tilvalg 

og følger ikke automatisk med tv-boksen

Få nem adgang til 

Netflix serier og film på 

den store skærm 

via din tv-boks.

Få de anmelderroste serier 

på HBO Nordic til særpris, 

når du har tv fra os

Første måned 0 kr.

Herefter 69 kr./md.

Få fire filmkanaler fra C More, 

og tusindvis af prisbelønnede 

film og serier 

99 kr./md.

Få 5 filmkanaler 

fra Viasat Film 

- Premiere, Action, 

Family, Hits og Series.

99 kr./md.





Bland din helt egen pakke med både tv og streaming 
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Som nogle af de første i verden, giver vi dig nu 

mulighed for at blande en underholdningspakke 

med både tv-kanaler og streamingtjenester. 

Og du kan endda skifte dem ud, lige når det 

passer dig – direkte på dit tv. 



Vælg selv, hvad du vil se

16+ en masse internationale kanaler. Se mere på yousee.dk



Skift lige når det passer dig
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Når du har valgt en ny tv-kanal eller streamingtjeneste, kan du frit skifte den ud igen efter 30 dage 

Sæsonstart på 

Westworld?

Svigermor 

på besøg?

Børnebørnene

på besøg?

Fodboldaften 

med gutterne?

Filmaften 

med tøserne?



Vælg hvor mange point du vil blande for
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Bland Selv 10 koster 180 kr./md., Bland Selv 20 koster 230 kr./md. og Bland Selv 36 koster 280 kr./md.

Priser er ekskl. Grundpakke

Grundpakken



Bland din egen tv- og streamingpakke

Hver streamingtjeneste og hver tv-kanal har en 

pointværdi, og du blander bare, til dine point er 

brugt op. 

▪ Vælger du en traditionel tv-kanal, 

bruger du 1 point

▪ Vælger du en streamingtjeneste, 

bruger du 3-6 point



Oversigt over streamingtjenester (Øvelse 1)

Streamingtjenester Normalpris 

(Udbyder)

Bland Selv 10 

(18,00 kr. pr. point)

Bland Selv 20

(11,50 kr. pr. point)

Bland Selv 36

(7,78 kr. pr. point)

89,-/md. 90 kr./md. 57,50 kr./md. 38,90 kr./md.

99,-/md. Kun 

for Viaplay
108,-/md. 69,00 kr./md. 46,68 kr./md

49,-/md. 54 kr./md. 34,50 kr./md. 23,34 kr./md. 

99,-/md. 90,-/md. 57,50 kr./md. 38,90 kr./md. 

49,-/md. 54 kr./md. 34,50 kr./md. 23,34 kr./md. 

SPAR over 30% SPAR over 50%

Se en komplet liste i bilag over alle produkter



Med tv-boksen får du nem adgang til den bedste underholdning
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Sæt programmet på pause, og se videre, hvor du slap



Tv-arkivet giver dig frihed til at se tv, når det passer dig



YouSee Premiere - månedens film fra os til dig  

Hvornår? Med YouSee Premiere giver vi hver måned kunder med 

YouSee tv-boksen fri adgang til en udvalgt lejefilm. 

Hvordan? Tv-boks kunder bestemmer selv, hvornår de vil se 

filmen inden for den givne måned. Og de kan se filmen 

lige så mange gange, de vil. 

Filmen er tilgængelig via deres tv-boks, på tv.yousee.dk 

og i YouSee Tv & Film app’en. 



YouSee Film & Serier – bl.a. film fra Paramount 

• Paramount+  giver dig et udvalg af de nyeste Paramount Pictures-film 

inden for et år efter biografpremieren – f.eks. Brother Nature, Goat, Allied, 

Fences, Monster Trucks, Rings og XXX: the Return of Xander Cage 

• Desuden vil der være premiere på film som Baywatch, Mother, Ghost in 

the Shell og Transformers: The Last Knight 

Adgang til Film & Serie+

• Kunder med en Fuldpakke og alle kunder uanset tv-pakke inkl. en 

YouSee Tv-boks får adgang til Paramount+.
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YouSee Eksklusiv 

ChriChriTV til alle tv-kunder

I et eksklusivt samarbejde med ChriChriTV og Christiane Schaumburg-

Müller skaber vi et helt nyt dansk tv-univers til alle tv-kunder. 

• I første omgang har kunder adgang til 100 danskproducerede 

programmer i samarbejde med ChriChriTV. 

• Som tv-kunde får du også eksklusiv adgang til sæson 6 og 7 af Suits

og den helt nye amerikanske serie The Bold Type.

ChriChriTV, Suits og The Bold Type kan ses via 

YouSee TV & Film-appen og YouSee Tv-boksen.
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YouSee Eksklusiv
Du får masser af underholdning, du ikke kan se andre steder



Undertekster og lydspor

Du vælger undertekster til/fra pr. tv-kanal, for de kanaler der sender undertekster 

digitalt ved siden af billederne. Det samme gælder for lydsporet. Er der kanaler 

som sender flere lydspor, kan du vælge hvilket et af dem, du ønsker.

3 muligheder for undertekster

• Digitale undertekster 

Understøttes til live-tv, optagelser og udsendelser, som du har haft sat på 

pause eller spolet. DVB-C undertekster er undertekster i digital kvalitet

• Indebrændte undertekster

Ligger som en integreret del af tv-billedet. Derfor kan de ikke slås til eller fra. 

Det er heller ikke muligt at udskifte undertekster til andet sprog 

• Tekst-tv undertekster

De bliver vist hvis du skifter tv-kanal til specifik tekst-tv side. 

Det kan fx være side 398 for visning af DR1

28DVB-C undertekster gælder ikke for Arkiv og Start Forfra, da disse afspilles på en anden teknologi.

Sådan skifter du

- Gå til ’Indstillinger’’ på tv-boksen 

- Vælg ‘’Lydspor’’ eller  ‘’Undertekster’’



Hør radio via tv-boksen

Radio findes under menupunktet ’Apps’ i boksens 

hovedmenu. 

• Her kan du markere dine foretrukne radiostationer som 

favoritter, så du hurtigt kan afspille dem ved at trykke på 

Play-knappen

• Når radioen spiller, går skærmen automatisk i sort efter et 

minut – og vækkes igen ved at trykke på en vilkårlig knap 

på fjernbetjeningen.
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Se din tv-pakke på alle skærme

Du behøver ikke sidde hjemme i sofaen for at se tv. 

Bryd vanen og tag dine yndlingskanaler med, 

hvor du er. På din mobil, tablet eller computer.

✓ Se tv, hvor du vil

Live-tv følger med i alle tv-pakker

✓ Se tv, når du vil  

Tv-arkiv og Start forfra fås med 

Mellem-, Fuld- og valgfrie tv-pakker
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Hent app’en

YouSee Tv & Film til din mobil eller tablet. 

På computeren kan du se tv på tv.yousee.dk



YouSee Tv & Film app

• Adgang til din tv-pakke på mobil, tablet og computer

• Overskuelig tv-guide med mulighed for påmindelser for 

program start

• Favoritmarkeringer, så du nemt kan finde de programmer 

og film du bedst kan lide

• Se videre på udsendelser i Tv-arkiv

• Afspilning via AirPlay og Chromecast til den store skærm



Bredbånd med indbygget sikkerhed



Få Bredbånd uden krav om tv-pakke

Den hidtidige binding mellem bredbånd og tv er ophævet, og giver dig mulighed for at købe bredbånd uden tv hos YouSee. 

Bredbåndsproduktet

Du tilbydes det samme bredbåndsprodukt, som øvrige kunder, der også vælger en tv-pakke. 

Dermed indeholder et bredbåndsabonnementet også YouSee Sikkerhedspakken, som følger med i købet. 

Så du altid kan færdes trygt på internettet. 
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Ekstra upload hastighed

2/0,5

Mbit

129 kr.

4/0,5

Mbit

149 kr.

25/5

Mbit

229 kr.

50/10

Mbit

239 kr.

100/20

Mbit

269 kr.

300/60

Mbit

349 kr.

500/60*

Mbit

449 kr.

1000/100*

Mbit

649 kr.

Garanteret 

hastighed

Gigabredbånd og symmetriske hastigheder

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

* Hastighederne er tilgængelige ved åbning af Gigabredbånd med Docsis 3.1-standard

NB. 80/10 Mbit til 249 kr. og 150/30 Mbit til 299 kr. kan købes via YouSee Kundeservice

80/80 og 150/150 Mbit koster 50 kr. ekstra 

25/25*

Mbit

+ 50 kr.

50/50*

Mbit

+ 50 kr.

100/100*

Mbit

+ 50 kr.

300/300*

Mbit

+ 50 kr.

500/500*

Mbit

+ 50 kr.

1000/500*

Mbit

+ 50 kr.



Med YouSee Bredbånd får du hurtigt og stabilt bredbånd med garanterede hastigheder. 

Sikkerhedspakken følger med når du køber bredbånd

Med YouSee Sikkerhedspakken kan du altid kan færdes trygt på internettet. 

Og du er du sikret både ude og hjemme. 

Mange danske internetforbindelser er forsøgt hacket inden for det sidste år. 

Måske er du mere sårbar, end du tror? 

Med YouSee Sikkerhedspakken kan du bl.a. 

√ beskytte børnene på nettet √ shoppe trygt og sikkert online

√ få effektiv antivirus √ gå på netbank uden bekymring

Tryghed når du er online på din computer, tablet og smartphone

35Sikkerhedspakken leveres i samarbejde med F-Secure

Hver 3. dansker har 

været udsat for 

cyberkriminalitet

Kilde: Digitaliseringsstyrelsens rapport 

”Danskernes informationssikkerhed” fra marts 2017.



YouSee Bredbåndstelefoni



Telefonen der samler familien

– få fastnet via dit bredbånd

YouSee Bredbåndstelefoni er ip-telefoni. Så i stedet for at forbinde din telefon til dit almindelige telefonstik, skal du forbinde den 

til dit bredbåndsmodem. Din pc behøver selvfølgelig ikke stå tændt, for at du kan ringe, men modemmet skal være tændt.
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Med et abonnement på 

Bredbåndstelefoni FriTale

▪ Ringer du uden opkaldsafgift og minuttakst 

hele døgnet til alle danske fastnet- og 

mobilnumre. 

▪ Du får fri adgang til ekstra tjenester som Vis 

Nummer, Banke På og Voicemail. 

▪ Du bestemmer selv, om du vil have et nyt 

telefonnummer eller beholde dit eksisterende. 

▪ Der er ingen binding og ingen oprettelsespris. 



YouSee Mobil



Meget mere end et mobilabonnement

Med YouSee Mobil er du på Danmarks bedste mobilnetværk, 

som Teknologisk Institut har målt til at være det bedste. 

For dig betyder det, at du får den bedst mulige adgang til 

4G og hurtigste up- og download i Danmark. 

Selv det bedste mobilnetværk kan have svært ved at trænge 

igennem termoruder og tykke betonmure. 

Derfor er Wi-Fi Opkald inkluderet i mobilabonnementet, så du kan ringe 

over wi-fi ved at bruge en wi-fi forbindelse som indendørs mobilmast. 
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Mobilabonnementer
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Få tilskud til ny mobil hvert år

YouSee Mobilopsparing

Få 300 kr. i tilskud allerede første dag

+ 300 kr. efter et halvt år

= 600 kr. i tilskud til en ny mobil. Hvert år.
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YouSee Musik app

• Adgang til over 30 millioner musiknumre

• Redaktionelle playlister med temaer og de nyeste hits

• Personlige playlister og favoritmarkeringer

• Offline-funktion, så man kan lytte til musik uden 

internetforbindelse

• Afspilning til AirPlay, Chromecast og SONOS

• Adgang til YouSee Musik på både app og web
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Det bedst til mobilen

Musik non-stop

Dit abonnement giver dig også millioner af musiknumre, som 

du kan lytte til, når og hvor du vil. Også når du ikke er på nettet.

Ekstra abonnement

Uanset hvilket abonnement du vælger, kan du få op til 

4 ekstra abonnementer for kun 139 kr./stk. pr. md. 

Dobbelt Data 

Som YouSee bredbåndskunde får du dobbelt op på din mobildata, 

når du køber et YouSee mobilabonnement. 

Roaming i 36 lande

Fri tale, sms, mms og op til 10 GB data. Så kan du tale, sende 

billeder og finde vej uden at bekymre dig om regningen



FLERE PRODUKTER
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Få masser af valgfri fordele med YouSee More

2 produkter = 3 valgfrie fordele
F.eks. Mobil og bredbånd 

3 produkter = 5 valgfrie fordele
Mobil, bredbånd og tv 



De bedste film og det 

bedste til børnene
Digital tryghed

De nyeste hits og 

klassikerne

E-bøger, lydbøger, ugeblade, 

magasiner og nyheder

hver 30. dag

YouSee More 

“Jo mere du samler, jo flere fordele får du”

• Vælg mellem forskellige fordele

• Skift fordelene efter 30 dage, hvis du vil

• Vælg 3 fordele, når du har 2 YouSee produkter

• Vælg 5 fordele, når du har 3 YouSee produkter



Jeres særlige pakkepriser

Fast pakke Pris pr. måned

Grundpakke 194,71 kr. (289,-)

Mellempakke 391,72 kr.

Fuldpakke 516,29 kr.

Valgfrie tv-pakker Pris pr. måned

Grundpakke + 10 Valgfrie tv-kanaler (180 kr.) 374,71 kr. (469,-)

Grundpakke + 20 Valgfrie tv-kanaler (230 kr.) 424,71 kr. (519,-)

Grundpakke + 36 Valgfrie tv-kanaler (280 kr.) 474,71 kr. (569,-)
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Spørgsmål


