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- august 2012 

 

 

CANAL8 Sport i luften fra i dag  
Vi fik problemer med teknikken, da vi i går skulle lægge den nye CANAL8 Sport i Fuldpakken. Derfor er kanalen desværre 

først udrullet i Aarhus-området her til morgen.  

  

Vi fortsætter i dag med udrulning af kanalen i det øvrige Jylland, Fyn og Sjælland. Hele processen varer et par dage, så 

kanalen skulle være ude hos alle kunder senest torsdag den 16. august. 

  

På CANAL8 Sport finder man rettigheder som ATP tennis, motorsport, Ultimate Fighting og ikke mindst masser af fodbold 

fra f.eks. Serie A i Italien, Superligaen, Europa League, den hollandske Æresdivision og La Liga i Spanien. Mange af disse 

rettigheder har man ellers hidtil kun haft mulighed for at følge på betalingskanalen CANAL+ Sport. Med lanceringen af 

CANAL8 Sport bliver de store rettigheder nu tilgængelige for mange flere mennesker og til en markant billigere pris end 

tidligere. 

 

CANAL8 Sport er en del af C More Entertainment-familien, der i Danmark blandt andet også står bag 

underholdningskanalen CANAL9, som siden 2009 har været sendt digitalt i YouSee’s Mellempakke. Hvor CANAL8 Sport er 

en rendyrket sportskanal, er CANAL9 den brede underholdningskanal, hvor man naturligvis også fremover vil finde de 

største kampe fra Superligaen, La Liga og Europa League side om side med masser af underholdende film, serier og 

dokumentarer af stadig stigende kvalitet. 

 

CANAL8 Sport får kanalplads 44 i Fuldpakken og kan også tilkøbes Grund- og Mellempakken som Ekstrakanal til 20 kr./md.

  
I Nyhedsservice nr. 68 skriver vi at CANAL8 Sport gik i luften fra mandag den 13. august. Derfor ovenstående opdatering.

  
  

  

Nye telefonnumre til YouSee 

Vi har ændret vores hovednumre og her er en oversigt over de nye telefonnumre, I kan benytte, hvis I har 
behov for at kontakte os.  
  
Salgsafdelingen                                                          70 70 40 00 

Kontakt din lokale YouSee-konsulent 
  
Foreningsservice                                                        70 70 40 44 

Spørgsmål til regninger m.m.                                
  

Support                                                                          70 70 40 40 

Fejlmeldinger 

  

Kundeservice                                                                70 70 40 40 

Køb af YouSee Clear, YouSee Plus, Bredbånd  

eller Telefoni 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

De gamle hovednumre virker forsat i en kort periode.  

  

 

Venlig hilsen   

Salgsafdelingen 

YouSee 

 

Denne e-mail kan ikke besvares. Hvis du vil i kontakt med din lokale konsulent,  

er du velkommen til at ringe på 70 70 40 00 eller skrive til os.  
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