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Husstande med den store
tv-pakke har adgang til YouSee
Play Live-tv.

Julen sig nærmer, og for mange er juleferien
allerede godt i gang. Udbuddet af underholdning i
tv er stort i disse dage, men det er ikke sikkert at
man får tid til at se sit yndlingsprogram, -serie
eller –film med alt det andet man skal nå. Vi vil
derfor minde om, at jeres beboere og medlemmer
med et abonnement på YouSee Bredbånd og
YouSee Plus har adgang til YouSee Play Tv & Film.

Med YouSee Play Tv & Film har man adgang til at
se Live-tv, hvor og hvornår man vil. Tjenesten har
fået en meget positiv modtagelse og mange
brugere har i dag aktiveret tjenesten.

 

   

   

Fakta om Fuldpakken inkl. YouSee Play Live-tv
 

YouSee Play Live-tv tilbydes som noget nyt også til medlemmer og beboere, kun med Fuldpakken

(foreningens største tv-pakke) og som ikke har andre abonnementer fra YouSee.

Med YouSee Play Live-tv kan man se de fleste af sine tv-kanaler på pc, tablet og mobil – både ude

og hjemme.

Adgang til Live-tv leveres uden det koster ekstra.

YouSee Play Live-tv er en online tjeneste, og dermed skal husstanden have en internetforbindelse

for, at kunne benytte tjenesten.
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Sådan kommer jeres medlemmer/beboere
i gang med Live-tv
 

Gå ind på https://yousee.dk/opretlogin

På hjemmesiden skal de via Nem-id validering aktivere

Live-tv-tjenesten

Et YouSee log-in oprettes samtidig med Nem-id
validering og skal anvendes ved log-in på pc, tablet og

mobil

YouSee Play Live-tv kan tilgås ved download af YouSee
Play Tv & Film app’s eller via www.youseeplay.dk på

pc/Mac.

 
 

 Læs mere her 
 

  

 
Information til jeres medlemmer/beboere

Vi håber, at I vil hjælpe med at få budskabet ud til jeres beboere/medlemmer med Fuldpakken/den største
tv-pakke og sikre, at de kommer godt i gang med YouSee Play Live-tv.

Bemærk! YouSee Play Live-tv er en fri tjeneste som leveres til husstande med Fuldpakken eller jeres
største tv-pakke og som ikke har til valgt andre produkter hos YouSee. Hvis kunden flytter adresse eller
ændrer tv-pakke bliver der automatisk lukket for Live-tv tjenesten.

Medlemmer som allerede har et andet adgangsgivende produkt (YouSee Plus eller YouSee Bredbånd), kan
IKKE oprette sig i ovenstående Nem-id valideringsflow. De skal i stedet benytte deres eksisterende YouSee
log-in oplysninger.

 
 

 Download materiale til jeres hjemmeside om Live-tv 
 

 

 
Med de rigtige kabler og
antennestik, får du det bedste
signal

Vær opmærksom på hvilke kabler og stik du
bruger
Der er flere ting, der kan påvirke kvaliteten af dit
signal, men heldigvis har du gode muligheder for
selv at forbedre det. Derfor har vi oprettet siden
"Godt Signal", hvor du kan få overblik over
signalets vej til dig og hvad du kan gøre for at
optimere det.

Antenne- og mellemkabler kan fås i meget
varierende kvalitet, og det er ikke altid, at der er
en direkte sammenhæng mellem pris og kvalitet.
Er du uheldig at få nogle dårlige kabler, kan du
f.eks. risikere, at signaler fra mobiltelefoner og
trådløse netværk forstyrrer dit signal.

Få tips og tricks til et godt signal
På yousee.dk/godtsignal kan du få masser af tips
til, hvilke kabler og stik du med fordel kan bruge,
hvis du vil sikre, at du får det bedst mulige signal.
Her kan du også få hjælp til fejlfinding, hvis du
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oplever at dit signal ikke er stabilt.

 
 

 Tjek dine stik og kabler – se her hvordan 
 

   
   

 

Venlig hilsen
YouSee

Denne e-mail kan ikke besvares
Hvis du vil i kontakt med din YouSee konsulent, er du velkommen til
at ringe på 70 70 40 00 eller skrive en e-mail til os
 

Du modtager denne e–mail fordi du er tilmeldt med e-mail-adressen: per@helmark.eu 
Ønsker du ikke længere at modtage e-mails fra YouSee Foreningskommunikation? Afmeld dig her
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