Til alle medlemmer i Antenneforeningen Langdraget

Du kan få tv, bredbånd og telefoni fra YouSee
For at sikre dig det bedste tv-udbud har bestyrelsen valgt, at du kan være med til at
bestemme, hvem der fremover skal leverer jeres tv-signal. Beslutter I at overgå til YouSee
får du masser af tv at vælge imellem, YouSee har samtidig besluttet at vi ombygger A/F
Langdragets Antenneanlæg for at forbedre kvaliteten, samt give grundejerne mulighed for at
vælge mellem 3 TV pakker samt Bredbånd/ip-Telefoni fra YouSee.
Det vil forsat være antenneforeningen der ejer antenneanlægget efter ombygningen.
Tv fra YouSee

Med YouSee kabel-tv får du Danmarks bedste tv-kanaler og bredeste udvalg. Vi har
3 forskellige kabel-tv-pakker, som du kan vælge imellem med op til 23 HD-kanaler.
TV 2 i alle tv-pakker

I januar måned 2012 blev TV 2 en betalingskanal. TV 2 er Danmarks mest sete kanal, og
vi har valgt, at TV 2 skal indgå i alle vores tv-pakker: Grund-, Mellem- og Fuldpakke.
Det betyder, at du hos os kan se TV 2 i alle pakker og fra 11. januar 2012 også den nye
TV 2 HD i knivskarp billedkvalitet.

Tv-pakker og 2012 priser inkl. TV 2
Grundpakke - bl.a. TV3, Kanal 5, dk4, TV 2 og alle DR-kanaler

129,10 kr./md.

Mellempakke (Tillægspris til Grundpakken)

150,95 kr./md.

Fuldpakke (Tillægspris til Grundpakken)

250,52 kr./md.

Priser for tv-pakkerne er gældende pr. 1. januar 2012 inkl. moms og TV 2 som betalingskanal, prisstigninger fra
tv-leverandørerne, administration, Copydan/Koda og Service. Der er ingen yderligere omkostninger for beboerne.

Ekstrakanaler – giver dig endnu mere valgfrihed

Med Ekstrakanaler har du frit valg på alle hylder. Du kan vælge imellem mere end 70 kanaler,
som du kan købe oven på din tv-pakke. Kanalerne koster mellem 10-40 kr. pr. stk. pr. måned
og du skal bare vælge mindst 4 kanaler. Læs mere på yousee.dk/ekstrakanaler
Meget mere dansk radio

Som noget helt særligt kan der hos os fremover lyttes til 8 af DR’s digitale (DAB) radiokanaler
på en almindelig radio. Det betyder f.eks., at man kan lytte til P2, selvom den forsvinder fra
FM-båndet. Pop FM og Radio 24syv er også med. Radiokanalerne indgår i alle tre tv-pakker.
Dine fordele med tv fra os

Hos YouSee får du både adgang til digitalt og analogt tv. Det betyder, at dit fjernsyn afgør,
hvad du ser. Har du en fladskærm med indbygget DVB-C modtager og MPEG4, får du
automatisk digitalt tv og HD-kanaler uden boks eller kort, og uden det koster ekstra.
Har du en anden type fjernsyn kan du se kanalerne analogt, og fortsat se tv, som du plejer.

VEND
2

YouSee Plus
Vil du gerne have mere ud af dit tv, kan du vælge YouSee Plus, som er en YouSee Boks og et
kort og kan bruges på alle fjernsyn.
Med YouSee Plus kan du pause, optage og starte tv-udsendelser forfra – helt enkelt. Vil du se
en film har du altid fri adgang til 100 storfilm – kvit og frit. Vil du hellere se en af de helt nye
film, kan du leje den direkte med fjernbetjeningen i Cinema. Læs mere på yousee.dk/plus.
Du vælger selv om du har brug for YouSee Plus, og hvilken løsning du ønsker



For 89 kr./md. får du YouSee Plus (digital boks med harddisk inkl. kort). Ingen
kortgebyr!



For 2.695 kr. kan du købe YouSee Plus (digital bokse med harddisk)



For 695 kr. kan du købe en digital boks uden harddisk



Stofa’s Zaptor boks kan modtage YouSee’s digitale kanaler uden kortgebyr

YouSee Bredbånd med musik og tv
Med tv fra os får du også mulighed for bredbånd hvor følgende følger med i abonnementet:
 YouSee Play med mere end 10 millioner musiknumre, der kan downloades eller streames
 Web-tv så kan du se de fleste tv-kanaler fra din tv-pakke på din pc
 Webmail med 1 GB mailboks inkl. virus- og spamfilter
Hastigheder og månedspriser, du kan vælge

512 kbit/256 kbit

99 kr.

1 Mbit/256 kbit

129 kr.

2 Mbit/512 kbit

149 kr.

10 Mbit/1 Mbit

179 kr.

20 Mbit/2 Mbit

229 kr.

30 Mbit/3 Mbit

269 kr.

40 Mbit/4 Mbit

319 kr.

50 Mbit/5 Mbit

359 kr.

100 Mbit/10 Mbit

449 kr.

YouSee Telefoni

YouSee Telefoni er til dig, der kan se fordelen i at
samle tv, bredbånd og telefoni. Med flere forskellige
abonnementer kan du nemt vælge det, der passer til dit forbrug.
Telefoni Forbrug

20 kr. pr. måned

Telefoni Fastpris

89 kr. pr. måned – ring for 0 kr. til alle danske fastnetnumre

Telefoni Fastpris Ekstra

199 kr. pr. måned – ring for 0 kr. til alle danske fastnet- og
mobilnumre

Vi håber, vi får mulighed for at byde dig velkommen hos os.
Venlig hilsen
YouSee

