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EWII GIVER DIG
I LEJERBO UNGBO

INTERNET
MED LYSETS
HASTIGHED
Du får både lynhurtigt fiberbredbånd fra EWII
og alt underholdning samlet ét sted med tv fra YouSee.

5

GODE GRUNDE
TIL AT VÆLGE
FIBERBREDBÅND
FRA EWII

Med EWII behøver du ikke at vælge mellem de gode løsninger. Vi tilbyder dig
det bedste fra 2 verdener: Lynhurtigt og stabilt fiberbredbånd fra EWII og al
underholdning samlet ét sted med tv fra YouSee. Sammensæt en løsning, der
passer til dig samtidig med, at I sammen opnår mængderabat.
Det er da en fordel, der er til at forstå.

1

Gå på opdagelse i alle mulighederne med en fiberbredbåndsforbindelse
– en stabil og lynhurtig internetløsning, når du elsker at streame, surfe,
game og downloade på én gang uden nedgang i kvaliteten.

2

Med tv fra YouSee kan du samle alt det bedste underholdning ét sted. Du kan
blande din helt egen tv-pakke med både streamingtjenester og dine favorit
tv-kanaler.

3

Med EWII har du valgfrihed. Det betyder, at du ikke er tvunget til at vælge tv for
at bestille internet. Du bestemmer også selv, om du vil have en grundpakke eller
en Bland Selv tv-pakke med ekstra kanaler og streamingtjenester.

4

Fiberbredbånd er internet med lysets hastighed. Uanset dit behov, så er fiberbredbånd en fremtidssikret løsning, hvor du er garanteret den hastighed du
betaler for.

5

Hos EWII kender vi lokalområdet og leverer allerede fordelene ved
EWII fiberprodukter til mere end 38.000 kunder i Trekantområdet. Det er
din garanti for en stabil og professionel leverandør med fokus på kundeservice.

Lynhurtigt
fiberbredbånd

Alt underholdning
samlet ét sted

Forestil dig en internetforbindelse, der giver dig det
allerbedste udgangspunkt for at få glæde af alle de
digitale muligheder, der findes. Stabil, lynhurtig og med
plads til alt det, du og din familie synes er sjovt
– både nu og mange år frem i tiden.

Tv er ikke længere noget, man kun ser i fjernsynet.
Derfor får du med YouSee Bland Selv adgang til streamingtjenester og alle de mest populære tv-kanaler - du kan oven
i købet se dem både på tv, mobil, tablet og pc.
YouSee er al den underholdning, du drømmer om.
Du skal blot vælge hvad og hvornår.

 YNHURTIGT
L
FIBERBREDBÅND
NU OG I FREMTIDEN
Hvis du og din familie ligner størstedelen af
Danmarks befolkning, har I flere enheder online
på én gang. I bruger sikkert også nettet mere til
både streaming, gaming, surfing og downloads
end for bare få år siden. Derfor har du brug for
en forbindelse, der både har plads nok til jer alle
sammen og kan følge med udviklingen.
Med fiberbredbånd får du markedets stærkeste
løsning. Det er her, du får kapaciteten til at
streame i høj kvalitet, og det er her, hvor dig og
din familie kan både game, surfe, downloade,
streame og se TV på én gang.

ALT DET BEDSTE
UNDERHOLDNING
SAMLET ÉT STED

Fordele

Er du til sport eller serier? Dramaer eller dokumentarer? Børneudsendelser eller bagekonkurrencer? Med en tv-pakke fra YouSee kan du få det hele - også på mobil, pc og tablet.

Fordelene ved fiberbredbånd handler
ikke kun om h
 astighed. Det handler også
om, at du får en forbindelse, der gør dig
og din familie i stand til at gøre alle de
ting, I gerne vil – samtidigt og uden at opleve nedgang i hastighed eller kvalitet.

Bland din egen tv- og streamingpakke

Når du vælger YouSee tv gennem EWII, er der flere forskellige måder at se tv på.
Få en rigtig god start med vores Grundpakke med 26 af de mest populære tv-kanaler. Vil du
gerne have alt det bedste underholdning samlet ét sted, så er en Bland Selv tv-pakke det helt
rigtige for dig. Med Bland Selv blander du din helt egen tv- og streamingpakke ved hjælp af
point. Du skal bare vælge, om du vil have 10, 20 eller 36 point at blande for – så er du i gang.

Vi anbefaler
Hvis I er flere i husstanden, der gerne
vil være online samtidig, anbefaler vi en
150/150 Mbit/s forbindelse. Det giver jer
plads til at udnytte de digitale muligheder.

De enkelte kanaler/tjenester kan udskiftes hver 30. dag uden ekstra omkostninger, og du kan
gå på opdagelse blandt et hav af spændende tv-kanaler og udvalgte streamingtjenester.

Kombinationen af fiberbredbånd og YouSee
betyder også, at du får muligheden for at få det
bedste fra TV og streaming. Elsker du at streame
serier fra fx HBO og Netflix, giver fiberbredbånd
dig adgang til streaming i den allerbedste kvalitet.

Hvis I er få i husstanden og
primært bruger forbindelsen til
e-mails, streaming, søgning på
hjemmesider og sociale medier,
eller ønsker at fremtidssikre jeres
internet.

• Hastighedsgaranti
• Kapacitet til hele husstanden
• Hastigheden påvirkes ikke af dine naboer
• Send og hent filer med samme hastighed
• Høj hastighed og stabilitet hele døgnet

BLAND SELV

TV OG STREAMING FOR
Pris inkl. Grundpakke

10

point

339,-/md.

119,-/md.

150/150 Mbit/s

Hvis I er mange i husstanden,
der samtidig anvender internettet
til at game, streame eller se TV
i bedste kvalitet, surfe og som
hjemmearbejdsplads.

249,-/md.

50/50 Mbit/s

Hvis I er flere i husstanden, der
samtidig benytter internettet til at
surfe, streame eller se TV i god kvalitet, til gaming eller som hjemme
arbejdsplads.

199,-/md.

Start med Grundpakkens 26 kanaler

BLAND SELV

TV OG STREAMING FOR
Pris inkl. Grundpakke

Børn

Nyheder

Underholdning

159,-/md.

349,-/md.

Starter dit tv ikke en kanalsøgning af sig
selv, skal du bruge disse informationer. Gælder direkte tilslutning af
antennekabel uden tv-boks.

111
143000 kHz
6875
64

36

TV OG STREAMING FOR

point

Pris inkl. Grundpakke

Mindstepris i 6 mdr. 2.634 kr.

Bland selv og tæl point sammen

Sport

Netværks-id:
Frekvens:
Symbolrate:
Modulation:

BLAND SELV

439,-/md.

TV-KANALER 1 POINT

GRUNDPAKKE
26 TV KANALER
HERAF 19 I HD

Informationer til dit tv

point

Mindstepris i 6 mdr. 2.334 kr.

600/600 Mbit/s

Vores hurtigste internet
forbindelse til private husstande,
som primært tiltaler gamere og
first movers. Med vores 600/600
Mbit er du for alvor dækket ind til
fremtidens digitale behov.

20

389,-/md.

Mindstepris i 6 mdr. 2.034 kr.

20/20 Mbit/s

Uanset hvilken hastighed du vælger, får du:

Bland selv og skift ud, når det
passer dig – direkte på dit tv

Se det fulde kanaludvalg på EWII.com/tv-kanaler

Musik

STREAMING
Dokumentar

5

point

6

point

3

point

5

point

3

point

FASTNETTELEFONI
TIL EN STÆRK PRIS

MED EWII HAR DU
VALGFRIHED

Når du vælger fiberbredbånd gennem EWII,
er der altid mulighed for at tilkøbe fastnettelefoni.

Med det bedste fra 2 verdener får du både lynhurtigt fiberbredbånd fra EWII
og al underholdning samlet ét sted med tv fra YouSee. Du kan vælge præcis de
produkter eller pakker, der passer til dit behov – uanset om det er stort eller lille.

Du kan selvfølgelig beholde dit nuværende fastnetnummer, og du er sikret billige samtalepriser til
ind- og udland – med mulighed for at vælge en
lang række tjenester. IP telefoni gennem din
fiberbredbåndsforbindelse er nemmere,
billigere og helt uden knas på linjen.

Abonnement
fra bare

19,pr. md.

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl, kan du altid ringe og
få personlig rådgivning hos EWII Kundeservice på 70 55 55 55.
Har du en administrativ rolle i din forening, kan du også ringe
til os og høre mere om dine muligheder for fiber i din forening.

EWII er din lokale internetudbyder.
Vi er din garanti for kvalitet og
leveringssikkerhed.

Vi kender området og leverer allerede
internet og TV til over 60 boligforeninger
i Trekantområdet.

Derfor er det også os, der installerer din
fiberboks og efterfølgende sidder klar
med support og kundeservice, hvis du
har spørgsmål.

Vi glæder os til at forsyne dig med
løsninger, der betyder, at du kan få glæde
af de mange digitale muligheder både
nu og i fremtiden.
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