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Mere tv
og mere frihed til dig

Få din tv-pakke 
som du vil have den
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Det bedste tv til dig, 
når og hvor du vil

Hos os får du mere 
underholdning, end du 
kan drømme om. Til alle 
dine skærme.
Det er helt op til dig, hvor mange af vores over 100 kanaler, 
du vil se. Og hvordan du vil se dem. Vi har nemlig masser af  
tv til din smag, og det meste er i HD.

Du bestemmer, om du vil blande nogle af dine kanaler selv. 
Eller vi skal gøre det for dig. Blander du selv, kan du endda 
skifte dine kanaler ud hver måned, hvis du har lyst. Det koster

ikke ekstra. Og du behøver ikke altid at 
se tv i stuen. Vi giver dig frihed til at se 
dine kanaler, når og hvor du vil. På din 
mobil, tablet og pc.

Tag dit tv med dig 
Du kan sagtens se det, der bliver sendt 
lige nu – uden at tænde dit fjernsyn. 
Og det er ret smart, hvis fodboldkam-
pen starter, før du er nået hjem. Eller 
du vil have tegnefilmen med i seng.

Og hvis du glemte noget i går, kan 
du bare se det i dag. Dokumentaren, 
som alle talte om til frokost. Afsnittet 

fra i eftermiddags eller et spændende 
nyhedsindslag efter sengetid. Noget 
gemmer vi endda til dig i flere uger.

Mere end tv
Du kan få meget mere end tv hos  
YouSee. For vi har mere underhold-
ning, end du drømmer om. Tusindvis af 
de bedste film og serier og millioner af 
musiknumre følger nemlig med, hvis  
du vælger bredbånd og mobil fra os. 

Så find den tv-pakke, der passer lige til 
dig. Og bliv en del af Danmarks største 
underholdningsunivers.



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

Her finder du både danske og udenlandske kanaler. 

… eller vil du blande selv?
Du kan også starte med Grundpakken og så blande resten af dine kanaler selv. Eller købe dem enkeltvist.

Du kan endda skifte kanalerne ud hver måned, hvis du har lyst. Uden det koster ekstra.

Vigtigt om Bland Selv! Bland Selv-pakkerne er inkl. 1 kort, men ekskl. kortlæser. Der er ingen binding og oprettelse, dog 395 kr. v/skift til en tv-løsning med færre kanaler. Priserne er v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr./regning eller 9,75 kr./
regning v/BS) og tilmelding til e-kommunikation (ellers gebyr på 29 kr./md.). Fås ikke i enkelte antenne-/boligforeninger. Udbud pr. 1/7-15.

 10
Bland Selv-kanaler
180 kr./md.
 

Ekskl. Grundpakke

20
Bland Selv-kanaler
230 kr./md.
 

Ekskl. Grundpakke

39
Bland Selv-kanaler
280 kr./md.
 

Ekskl. Grundpakke

Læs mere om kanalerne på yousee.dk. Indtast din adresse for at se din forenings priser eller kontakt din forening.

Godt at vide
Blander du selv, behøver 
du lidt udstyr. Enten en 
kortlæser til din fladskærm. 
Eller en YouSee Plus-boks 
– så kan du også optage, 
 pause og spole. Og be-
stemme endnu mere selv. 
Spørg gerne os, eller gå 
ind på yousee.dk, hvis du 
er i tvivl.
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Fuldpakke
Den største af de faste 
tv-pakker giver dig alle 
kanalerne fra Grund- og 
Mellempakken. Og endnu 
mere sport, dokumentar og 
børne-tv! Også uden kort 
og boks. 

62 tv-kanaler (heraf 43 i HD)

Mellempakke
Her får du 10 kanaler oven i 
Grundpakken. Du behøver 
hverken kort eller boks.

35 tv-kanaler (heraf 27 i HD)

DR1, DR2 og DR3 Synstolkning følger automatisk med.

Grundpakke 

25 tv-kanaler (heraf 19 i HD)


