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Fri adgang alle sprogpakkekanaler frem til 19. august 
Vi benytter sommeren til at sætte fokus på tv fra andre dele af verden og tilbyder jeres beboere og medlemmer fri adgang 

til 31 forskellige tv-kanaler fra en række lande på Balkan, i Mellemøsten og Asien. 

  

Fri adgang betyder, at vi har fjernet krypteringen af kanalerne, så alle YouSee kunder kan se alle sprogpakkekanaler, hvis 

de har en boks (YouSee Plus) eller et tv med DVB-C modtager. 

  

Der vil være fri adgang til de 31 kanaler frem til den 19. august, hvor kanalerne krypteres igen – og der kræves et 

abonnement på en sprogpakke for at kunne se dem igen. Sprogpakkekanalerne bliver sendt på originalsproget, og kun to 

indiske og en pakistansk kanal er der engelske undertekster. 

  

Alle kanaler bliver sendt digitalt, og man skal derfor have en fladskærm med digitalmodtager eller en digital boks for at 

kunne se kanalerne. De 31 kanaler indgår i YouSee’s sprogpakker. 

  

Oversigt med alle sprogkanaler til jeres hjemmeside 

Vi vedhæfter en pdf fil, som du kan bruge på jeres hjemmeside, som kort fortæller om muligheden og hvordan jeres 

brugere finder sprogkanalerne. 

  

  

Nu kan I starte forfra på endnu flere kanaler 
Nu kan I også benytte StartForfra på Disney Junior, TLC, TNT, Kanal Sport og TV 2 Regionerne (8 regioner)

koster ikke ekstra og man skal hverken bestille eller betale ekstra for at bruge StartForfra, når man har YouSee Plus.

  

StartForfra funktionen nu tilgængelig på næste alle kanaler i Fuldpakken og dækker alle udsendelser bortset fra live

og enkelte øvrige udsendelser. StartForfra-ikonet i Nu & Næste-bjælken på tv’et angiver om en udsendelse kan startes 

forfra. 

  

  

Fri adgang til TV-serier i YouSee Plus 

Til efteråret lancerer vi fri adgang til et stort udvalg af TV-serier efter samme model som ’100 Film’ med YouSee Plus. 

serier bliver en del af abonnementet (ligesom 100 Film) og dermed koster det ikke ekstra at se tv-serierne. 

  

Derudover ændrer vi lejeprisen på YouSee Plus pr. 1. oktober 2012 til 99 kr. pr. måned. Kunder  

med YouSee Kort inkl. et On Demand abonnement stiger med 10 kr. til 40 kr. pr. måned ligeledes  

fra 1. oktober 2012. 

  

Jeres beboer og medlemmer med et abonnement på YouSee Plus og YouSee Kort inklusive On Demand abonnement vil 

ultimo august modtage et brev fra os vedrørende prisændringen og de nye muligheder med TV-serier. 

  

  

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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