


Tv fra YouSee 
- på alle skærme 
Til A/F Langdraget  

Christian Limkilde Chefkonsulent 

12. oktober 2012 
YouSee Præsentation 2 



Det vil jeg fortælle om … 

● Komplet løsning med mange valgmuligheder 
 

● YouSee kabel-tv 
 

● On Demand – ’’tv og film, når du vil’’ 
 

● Bredbånd med film, musik og live-tv 
 

● Telefoni med høj kvalitet, til lav pris 
  

Velkommen 



… vi tilbyder  
det hele 

Valget er jeres …  



● YouSee kabel-tv er både tv i digital og analog kvalitet.  

    Det kalder vi YouSee Clear. 

● Med YouSee Clear sendes det digitale tv-signal ukodet,  

så kan du se op til 31 HD-kanaler uden brug af kort eller boks  

 

YouSee Clear åbner for:  
● Valg mellem tre tv-pakker  

● HDTV, digitalt tv og analogt tv 

● Tilvalg af Ekstrakanaler til din tv-pakke 

● Adgang til din tv-pakken på både tv, pc, iPhone, iPad  

    og udvalgte Android mobiler og tablets 1 

 
 

 

 

 

 

 

1 Forudsætter YouSee Bredbånd 

 

Tv på alle skærme 



● TV3, TV 2, Kanal 5, alle DR-kanaler og nabolandskanaler 

● 17 HD-kanaler bl.a. DR1, TV 2, Kanal 5 og dk4 

Udbud pr. 15. november 2012. Udbuddet i Region Hovedstaden. 

DR HD, TV 2 HD, dk4 HD, Kanal 5 HD, Lorry , TV 2 Øst, ARD HD, ZDF HD, SVT1 HD, SVT2 HD. TV4 HD, NRK1 HD, NDR HD, og RTL HD  
sendes alle clear, dvs. med det rigtige fjernsyn med DVB-C og MPEG4 kan kanalerne ses uden kort og uden boks. 

  

Grundpakken 

Kanaler, der 
også sendes 
analogt 

Grundpakken med 23 tv-kanaler   

http://www.tv2fyn.dk/video�
http://www.tvsyd.dk/video�


● Alle Grundpakken tv- og radiokanaler plus 9 populære kanaler  

● 20 HD-kanaler - også CANAL9 HD, TV3+ HD og 6'eren HD     

Udbud pr. 15. november 2012. Udbuddet på Fyn.  
For at se CANAL9 HD, TV3+HD og 6’eren HD skal fladskærmen/boksen understøtte MPEG4.  

Mellempakken med 32 tv-kanaler 

Mellempakken 
plus alle tv- og 
radiokanaler fra 
Grundpakken 

Kanaler, der 
også sendes 
analogt 



● Alle tv-kanaler fra Grund- og Mellempakke og yderligere 23 kanaler  

● 31 HD-kanaler – bl.a. Animal Planet, Discovery Channel,  

TV 2 SPORT, MTV og Disney Channel 

Udbud pr. 15. november 2012. Udbuddet i Region Hovedstaden.  
For at se MTV HD, Disney Channel HD, Kanal Sport HD, TLC HD, TNT 7 HD, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Discovery Channel HD,  
Animal Planet og Nickelodeon HD skal fladskærmen/boksen understøtte MPEG4.  

Fuldpakken med 55 tv-kanaler 

Fuldpakken 
plus alle tv- og 
radiokanaler fra 
Grund- og 
Mellempakken 

Kanaler, der 
også sendes 
analogt 



Lidt skarpere tv  
- med over 30 HD-kanaler 

12. oktober 2012 
YouSee Præsentation 10 

Grundpakke 

Mellempakke 

Fuldpakke 

http://www.tv2fyn.dk/video�
http://www.tvsyd.dk/video�


● Masser af dansk radio bl.a. DR’s DAB-kanaler som FM-radio,  

 Radio24syv og P1 og P2, som selvstændige kanaler.  

● Derudover også en række lokale radiokanaler 

● Radiokanalerne høres via kabel-tv-stikket, og følger med  

    i alle tre tv-pakker: Grund-, Mellem- og Fuldpakken 

Mere end 20 radiokanaler i tv-pakken  

Udbud pr. 15. november 2012.  
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Med Ekstrakanaler  
- kan du sammensætte  
  din egen tv-pakke 
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Valgfrihed med Ekstrakanaler 
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Du har … 

Grundpakken  
er omdrejningspunktet 

Grundpakken kan suppleres  
med Ekstrakanaler fra  
Mellem- og Fuldpakken  
samt nichekanaler 

Du vælger … Din tv-pakke … 

Danske public  
service kanaler 
Vigtigste  
kommercielle kanaler 
Nabolands public service   
kanaler 



Mere end 70 Ekstrakanaler  
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Få styr på Service 
- vi tilbyder det hele 
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● Serviceaftale - vi overvåger hele nettet fra vores hovedstation til  
 brugernes installation 
● Kompetent Kundeservice - åbent alle ugens 7 dage 
● Support - hjælp til produkterne  
● Kørende teknikere – fejlretningsfolkene kører lokalt 
● YouSee Ready – mærkningsgaranti på fladskærme og Gør det selv-produkter 
● Gode råd, vejledning og videoguides med få klik på yousee.dk 

Service og support,  
samarbejde og muligheder  
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YouSee Plus 
- se det du vil, når du vil 
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YouSee Plus – Oplevelser On Demand 
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● Optag 

● Pause 

● StartForfra 

● Cinema 

● TV Arkiv 

 

Tag magten 
over dit tv 



• Lej film direkte med fjernbetjeningen 

• Se de nyeste succeser, de bedste klassikere fra Hollywood og Danmark 

• Vælg mellem mere end 1.500 titler - også i HD og snart i 3D 

YouSee Cinema – Film og serier 

Premierefilm 100 gratis film 

3D film 

http://yousee.tv/film/hvidsten-gruppen�
http://yousee.tv/film/ekstremt-hoejt-og-utrolig-taet-paa�
http://yousee.tv/film/avengers-the-2012�
http://yousee.tv/film/piraterne�


YouSee Bredbånd 
- med musik, tv og film 
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En lang række fordele… 
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• Behold din mailadresse …@refsv.dk 
 
• Trådløs forbindelse til 0 kr.  
 

• Mange hastigheder op til 100 Mbit 
 

• Adgang til Musik, film og tv gennem YouSee Player 
 

• Ingen bindingsperiode 
 

• Telefonisk og remote support – alle ugens dage 



Det bedste indhold er på alle skærme 
- lidt skarpere også uden for hjemmet… 

12. oktober 2012 

YouSee Clear åbner for kabel-tv på flere skærme  
 
 Dine fjernsyn 
 Dine pc’er 
 iPad, iPhone og iPod Touch 
 Android mobiler og tablets  
 
Se tv hjemme og uden for hjemmet: 
YouSee Web-tv har længe været en del af  
Bredbånd fra os.  
 
Man betaler kun én gang for tv-pakken,  
som med YouSee Bredbånd også kan ses på pc,  
tablets og smartphones  
 
- både derhjemme og uden for hjemmet  
  og uden det koster ekstra! 
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Foreningsbredbånd 
- priser og hastigheder 
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Hastighed Pris / md. 

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. 

Priser og hastigheder gældende pr. 1. maj 2012.  
2 YouSee Play og Web-TV fås med hastigheder fra 2 Mbit og op  

Oprettelsespris  
på yousee.dk er  
0 kr. 



Telefoni - abonnement og priser 

 
Abonnement  
- inkl. Vis Nummer, 
Viderestilling, Banke På  
og Voicemail  

 
 
 

20 kr./md. 

 
 
 

* 89 kr./md. 

 
 
 

** 199 kr./md. 

 
Minutpriser 
Fastnet indland 
Mobil 
Udland (TDC listepriser) 

 
 

0,30 kr. 
1,30 kr. 

15 % rabat 

 
 

0 kr. 
1,30 kr. 

15 % rabat 

 
 

0 kr. 
0 kr. 

15 % rabat 

 
Opkaldsforsøg/-pris 
Fastnet  
Mobil 
Udland, særnumre 

 
 

 0,25 kr. 
0,25 kr. 
0,25 kr. 

 
 

0 kr. 
0,25 kr. 
0,25 kr. 

 
 

0 kr. 
0 kr. 

0,25 kr. 

*   Inkl. ubegrænset samtale til fastnetnumre i Danmark 
** Inkl. ubegrænset samtale til mobil og fastnetnumre i Danmark 
     Priser gældende pr. 20. september 2010  



             Tilbud til A/F Langdraget  

 
                                          2012 priser 
 
        Grundpakke                                              129,10 kr. 
 
        Mellempakke  (tillægspris til grundpakken)     150,95 kr.                                
 
        Fuldpakke  (Tillægspris til grundpakken)    251,00 kr. 
  
 

 
 
         Etablering af antenneanlæg   319,555 kr. inkl. moms 
 
 
 
  Pakkepriserne er pr. måned pr. husstand, inkl. moms, koda, copydan 
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Tak for opmærksomheden 

– spørgsmål? 
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