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Den bedste underholdning.
Når I vil og hvor I vil

Velkommen til Danmarks 
største underholdnings-
univers!
Tv, som vi kender det, forandrer sig hurtigere end nogen-
sinde før. Underholdning ses mange andre steder end på 
tv-skærmen og danskerne vil se tv, når det passer dem. Inden 
for få år forventes on demand tv helt at overhale traditionel 
tv-sening.

De nye medievaner stiller krav til endnu mere valgfrihed og 
indhold. Derfor flytter vi os fra at være tv-udbyder til at være 
leverandør af underholdning.

Underholdning i én 
samlet løsning

Nu kan alle med en tv-pakke leveret af 
YouSee og foreningen se tv, hvor de vil 
– på tv, mobil, tablet og pc. Vi giver også 
markant mere indhold på bredbånd med 
markedets stærkeste film og serier. Og 
millioner af musiknumre på mobil.

Det betyder, at jeres medlemmer/beboere 
får mere underholdning, end de kan 
drømme om i én samlet løsning – når og 
hvor de vil.

Få overblik
I denne guide får du overblik over de 
mange muligheder, som vi kan tilbyde 
i Danmarks største underholdnings-
univers.

God fornøjelse med underholdningen.

Venlig hilsen
René Brøchner
Direktør



Tv
Vælg mellem 3 faste tv-pakker eller bland selv. Der 
er over 100 tv-kanaler at vælge mellem ud over 
Grundpakken. Kanalerne kan skiftes hver måned, så 
jeres medlemmer/beboere kan se lige det tv, de vil. 
De fleste kanaler endda i HD. 

 
  Se tv overalt

   Se det tv, der vises lige nu – mere end  
90 tv-kanaler på mobil, tablet og pc overalt 
i Danmark

 
 Valgfrihed

   Over 100 kanaler at vælge mellem – kan 
skiftes hver måned

 HD  Mange kanaler i HD
   De fleste kanaler findes i HD

Med Mellem-, Fuld- og  
Bland Selv-pakker

 
   Start forfra

   Start programmer forfra med et enkelt klik. 
48 tv-kanaler med Start forfra

 
    Tv-arkiv

   Find tidligere sendte programmer i det 
store Tv-arkiv med 50 kanaler og altid ca. 
5.000 timers indhold

Bemærk at de fleste tv-kanaler kan ses overalt i Danmark på pc, tablet og mobil. TV 2 og TCM dog kun på pc, tablet og mobil, når man er på nettet med YouSee Bredbånd. Vi har ikke rettigheder til at gemme alle tv-programmer i Tv-arkivet, ligesom det heller ikke er alle programmer, der kan 
startes forfra. Data, som bruges i app’en YouSee Tv & Film, tæller med i medlemmerne/beboernes dataforbrug, når app’en bruges på mobilt netværk. Film og serier er kun inkluderet i YouSee Bredbånd ved køb af en hastighed på minimum 25 Mbit. Og musikken kun er inkluderet ved køb af 
YouSee Mobil Small, Medium og Large.

Bredbånd
Med YouSee Bredbånd får jeres medlemmer/bebo-
ere ikke bare lynhurtigt bredbånd. Fra 25. august får 
alle nye bredbåndskunder de helt store film, popu-
lære serier, timevis af sjov til de små samt danske 
filmklassikere.

  Lynhurtigt bredbånd
   Trådløst og garanterede hastigheder helt 

op til 300 Mbit

  C MORE 
   Tusindvis af prisbelønnede film og masser 

af serier – der er mere end 4.500 film og 
serieafsnit at vælge mellem

  Masser af film og serier
   Stribevis af danske klassikere og timevis 

af underholdning til børnene – der er 130 
børnefilm og -serier fra Nickelodeon og 
Cartoon Network 

Tilkøb

  HBO NORDIC
   150 af verdens mest anmelderroste serier 

og massevis af film

  IP telefoni
   Telefoni i høj kvalitet via modemmet

Mobil
Jeres medlemmer/beboere får fri adgang til  millioner 
af musiknumre med YouSee Mobil. Der er nye 
hits og gamle klassikere – i alle genrer. Med en 
forenings aftale får alle 10% rabat på abonnementet.

  Millioner af musiknumre
   Lyt til yndlingsmusikken, når og hvor det 

passer i Danmark og uden at bruge data

  Valgfri premierefilm
  Vælg frit en lejefilm – hver måned

  Roaming
   Undgå dyre mobilregninger på tale, SMS 

og data ved rejser i Europa med vores 
rejsepakker 

   4G på Danmarks bedste mobilnetværk
  Fuld dækning i 99% af Danmark

 
 Bland timer og data

   Bland frit sammensætningen af data og 
tale – overskydende timer kan ændres til 
data og omvendt

  Familiefordel
   50 kr. i rabat hver måned ved flere abonne-

menter 

  Samlefordel
   20 GB ekstra data hver måned, hvis man 

har YouSee Bredbånd – se masser af tv, 
film og serier på farten (se op til 20 timers 
tv, film og serier)

Den bedste underholdning på alle skærme
Nu er det helt op til jeres medlemmer/beboere at vælge, hvor de vil se tv, film og serier og høre musik. De finder det hele i Danmarks 
største underholdningsunivers, som de får adgang til online eller med vores apps YouSee Tv & Film og YouSee Musik.

Brug vores apps på mobil og tablet, eller gå ind på tv.yousee.dk og musik.yousee.dk på pc. Og få nemt tv, film og serier fra app’en og op 
på tv-skærmen i knivskarp kvalitet med Apple AirPlay eller Google Chromecast. 

Find vores apps i App Store eller Google Play.

Se mere på  
yousee.dk/OplevYouSee

Online på: 
tv.yousee.dk
musik.yousee.dk
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