
Få det tv du vil se 

Tv 



Få fremtiden nu! 

 
• Fremtidssikring af din bolig 

– Forbered dit hjem til fremtidens muligheder og behov 

• Du har din helt egen fiberforbindelse 

– Høj hastighed og stabilitet hele døgnet 

• Symmetrisk hastighed 

– Samme høje internethastighed begge veje 

• Hastighedsgaranti 

– Få som minimum den hastighed, du betaler for 

• Nemt at opgradere 

– Følger med dig og familiens behov for båndbredde 

• Digitalt Kabel TV  

– Traditionelt kabel TV som man kender det 

• Personligt TV 

– Vælg selv dine TV oplevelser 



Bland selv din egen tv-pakke  

Du bestemmer 
- det er jo dit tv!  



Faste tv-pakker – som vi har blandet  
Grundpakke 25 Mellempakke 3     5 Fuldpakke 62 

  

  

* 

* 

* Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår 

to af kanalerne i tv-pakken  

Tv-udbud pr. 1. juli 2015 
DR1, DR2 og DR3 Synstolkning indgår i alle pakker 
uden beregning. 



Bland Selv-pakker 
- et tilvalg til Grundpakken, hvor du får 25 kanaler 

Grundpakken Bland selv din tv-pakke 
Du vælger selv, om du vil have  
10, 20 eller 39 Bland Selv-kanaler  
oven i Grundpakken. 

Grundpakkens kanaler kan ikke udskiftes 



Eksempel på en Bland Selv 10 pakken 
- den sportsinteresserede 

Bland selv  
10 kanaler 

Grundpakken 

Skift kanaler  
hver måned  
– kvit og frit 

http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Viasat_Golf_HD.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/C_More_Tennis.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Motors.aspx


Eksempel på en Bland Selv 39 pakken 
- hele familien 

Bland selv 39 kanaler 

  

  

Grundpakken 

http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/History_Channel_HD.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Nickelodeon_Jr.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Discovery_World.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/ID_-_Investigation_Discovery.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Viasat_Golf_HD.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/C_More_Tennis.aspx


 

Kanalerne kan også 
vælges enkeltvis som 
Ekstrakanaler som 
supplement til ens egen 
tv-pakke.  
 

Månedspriser er 10-50 kr. 
pr. kanal.  

 
Læs mere på 
yousee.dk/ekstrakanaler 

Mere end 100 Bland Selv-kanaler 

Udbud pr. 1. juli 2015 



Fakta om Bland Selv 

● Vælg mellem tre Bland Selv-pakker:  

Bland Selv 10, 20 og 39 

● Mere end 100 kanaler at vælge mellem  

● Skifte dem ud hver måned. Det koster ikke ekstra 

● Bland Selv-kanaler er individuelle og sendes kodet 

● Derfor kræves et kort og en kortlæser eller boks pr. tv  

● Benyt netværks-id (00)111, også selv om du benytter 

dig af en YouSee boks 

● De faste kanaler i Grundpakken sendes fortsat ukodet 

Nøglen til dine Bland Selv-kanaler findes på et lille kort – også kaldet et smartcard/YouSee Kort. Sådan ét får du 
automatisk med, når du bestiller en Bland Selvpakke. Der er intet månedligt gebyr på YouSee Kort.  
Ekstra YouSee Kort koster 100 kr./stk. i oprettelse. Kortlæser til fladskærm koster 295 kr./stk. ved køb hos YouSee. 



Hastigheder til ethvert 
behov! 

 

* Kun tilgængelig med kollektiv 
foreningsaftae. 



 
Danmarks bedste 
internetudbyder 
- for 4. år i træk!  

Kunderne mener, at 
bl.a. TREFOR er bedst 
på vigtige parametre 
som: 


