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Se nye kanaler på Web-tv med YouSee Bredbånd 

YouSee Web-tv udvides med 4 nye tv-kanaler, der kan ses på pc, iPad og iPhone og et udvalg af android telefoner. 

kan alle YouSee Bredbåndskunder med en Fuldpakke nu se 49 kanaler som Web-tv derhjemme. Så mange kanaler er der 

endnu ikke mulighed for at tage med ud af huset. Foreløbig er der adgang til 25 kanaler bl.a. DR’s kanaler, CANAL9, 

Disney Channel og Eurosport 1 og 2. Der arbejdes fortsat mod målet om at få gjort hele Fuldpakken tilgængelig for alle 

Bredbåndskunder – både i og uden for hjemmet. 

  

De nye tv-kanaler i Web-tv    

•         Kanal Sport (som også kan ses uden for hjemmet) 

•         CANAL8 Sport (som også kan ses uden for hjemmet) 

•         TNT 

•         BBC Lifestyle   

 

Dermed mangler kun TV3+ og TV3 Puls før samtlige kanaler fra YouSee’s Fuldpakke er tilgængelige på Web

kanaler, der kan ses med Web-tv afhænger af, hvilken tv-pakke man abonnerer på. Se antal kanaler.

  
  
YouSee Plus udvides med tv-serier 

Den 3. september åbner vi op for endnu mere indhold i 100 Film konceptet med lancering af Plus Serier. Med Plus Serier 

kan jeres medlemmer og beboere med YouSee Plus se en lang række film og tv-serier, som en del af deres abonnement og 

uden at skulle betale ekstra.  

  

Serier du kan gælde dig til 

Lost, Ghost Whisperer, Grey’s hvide verden, Castle, Venner, Supernatural, The Mentalist, Fringe og mange flere. Vi starter 

med at lancere en række sæsoner og afsnit og vil løbende udvide med flere, nye afsnit, så sæsonerne bliver komplette. 

  

Plus Serier bliver en del af YouSee Cinema menuen på samme måde som 100 Film. I forbindelse med lancering af Plus 

Serier skifter 100 Film samtidig navn til Plus Film. 

  

Tv-serierne og sæsonerne bliver hver måned skiftet ud på samme måde, som en del af filmene i Plus Film også udskiftes. 

Når afsnit af tv-serier ikke længere er en del af Plus Serie kan de lejes for 9-19 kr. pr. stk. I løbet af efteråret lancere

også en pakkefunktionalitet, hvor det bliver muligt at leje en komplet sæson af en tv-serie i 30 dage.

  

  

CNBC kan nu tilkøbes som Ekstrakanal 
Med Ekstrakanaler kan alle frit sammensætte deres tv-pakke ud fra YouSee’s stort set samlede kanaludbud. Eneste krav 

er, at man skal abonnere på en Grundpakke, og man skal vælge mindst fire kanaler. CNBC indgår nu også i Ekstrakanal 

udbuddet og koster 10 kr. pr. måned. Kanalen sender programmer døgnet rundt med fokus på de finansielle marker og 

nyheder fra erhvervslivet. 

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

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.  

 

Afmelding eller ændring af e-mail til YouSee Nyhedsservice   
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