YouSee
E/F Grønnehavegaard har indgået en fordelagtig aftale med YouSee om følgende produkter:
1) TV-pakke ”Grundpakken”
2) ”Bland Selv”
3) Forenings Bredbånd
4) Mobilfordele
Aftale om TV-pakke ”Grundpakken” laves altid igennem bestyrelsen. Skriv til
gronnehavegaard@gmail.com.
Aftale om de andre produkter (punkter 2 – 4) laves direkte med YouSee.
Se mere på næste sider.

Bland din egen tv- og streamingpakke
og skift ud lige når det passer dig – direkte på dit tv

Du har nu mulighed for at blande en underholdningspakke med både tv-kanaler og streamingtjenester på
toppen af Grundpakken. Se kanalerne i Grundpakken
på bagsiden.

Bland Selv
tv og streaming for

Bland Selv 10
Pris ekskl. Grundpakke

10
point

Det nye Bland Selv-produkt er simpelt. Du blander din
helt egen tv- og streamingpakke ved hjælp af point.
Du skal bare vælge, om du vil have 10, 20 eller 36 point
at blande for – så er du i gang

20
point

Bland Selv
tv og streaming for

180 kr./md.

Bland Selv 20
Pris ekskl. Grundpakke

230 kr./md.

Dokumentar

Nyheder

36
point

Bland Selv 36
Pris ekskl. Grundpakke

280 kr./md.

tv og streaming for

Streamingtjenester

Tv-kanaler 1 point pr. kanal
Underholdning

Bland Selv

Sport

Børn

5

point

6

point

3

point

5

point

3

point

Musik

Bland direkte på dit tv med en tv-boks
Med en tv-boks kan du blande og skifte indholdet af din tvog streamingpakke på et splitsekund – direkte via din tv-boks.
Og du får nem adgang til den bedste underholdning.

30,-

/md.*

Film & Serier

Stort tv-arkiv

Pause • Spol • Optag

Eksklusiv underholdning

Fri adgang til masser af film, serier,
børneprogrammer og Paramount+.

Find det, du gik glip af
i tv-arkivet.

Pause, spol, optag og start
tv-programmer forfra.

Masser af programmer, serier mv.
som du kan se, før alle andre.

Tv-boksen forudsætter bredbånd. Tv-boksen skal tilsluttes en internetforbindelse, enten via kabel eller trådløst (5 GHz wifi). 6 mdr. binding på Grundpakken.
Ingen binding på Bland Selv - de enkelte kanaler/tjenester kan udskiftes hver 30. dag. *For kunder i antenne-/boligforeninger uden særlig aftale: 99 kr./md.

Vælg en fast tv-pakke
og få de mest populære tv-kanaler

Grundpakke via huslejen
26 faste tv-kanaler

Lille tillægspakke
36 faste tv-kanaler

Tillægspakke
62 faste tv-kanaler

DR1, DR2, DR3 og DRK Synstolkning følger automatisk med

Du får meget mere end en klassisk tv-pakke

Tv på alle skærme
Se tv på mobil, tablet og pc
– både hjemme og på farten.

Film & Serier

Fri adgang til masser af film, serier,
børneprogrammer og *Paramount+.

Eksklusiv underholdning
Masser af programmer, serier mv.
som du kan se, før alle andre.

*Kun med Tillægspakke eller YouSee Tv-boks

FK0064, 1804

Få lynhurtigt og stabilt bredbånd med indbygget sikkerhed
Og særlige prisfordele i samarbejde med din forening

Er du lige så nem at hacke som alle andre?
Hver tredje dansker har været udsat for cyberkriminalitet, og
vi vil gerne sikre os, at du er beskyttet, når du færdes online.
Derfor får du en sikkerhedspakke med i prisen, når du køber
bredbånd hos os.

Med YouSee Sikkerhedspakken kan du bl.a.:
√ Beskytte børnene på nettet
√ Gå på netbank uden bekymringer
√ Få effektiv antivirus
√ Shoppe trygt og sikkert online

De mest populære hastigheder
Se alle priser og hastigheder på yousee.dk/bredbånd. Dine særlige foreningspriser vises først, når du har indtastet din adresse.

25/5 Mbit

50/10 Mbit

100/20 Mbit

300/60 Mbit

Din særlige foreningspris:

Din særlige foreningspris:

Din særlige foreningspris:

Din særlige foreningspris:

(Normalpris 269 kr./md.)

(Normalpris 299 kr./md.)

(Normalpris 399 kr./md.)

Inkl. sikkerhedspakke

229 kr./md.

(Normalpris 249 kr./md.)

Inkl. sikkerhedspakke

239 kr./md.

Inkl. sikkerhedspakke

269 kr./md.

Inkl. sikkerhedspakke

349 kr./md.

Forsendelse��������������99 kr.
Oprettelse ������������� 299 kr.
Min.pris i 6 mdr.���1.772 kr.

Forsendelse��������������99 kr.
Oprettelse ������������� 299 kr.
Min.pris i 6 mdr.�� 1.832 kr.

Forsendelse��������������99 kr.
Oprettelse ������������� 299 kr.
Min.pris i 6 mdr.�� 2.012 kr.

Forsendelse��������������99 kr.
Oprettelse ������������� 299 kr.
Min.pris i 6 mdr.�� 2.492 kr.

En god hastighed
til en god pris
En fin hastighed til dig,
der er en del online, og
som har et mindre behov
for streaming.

Når du har behov
for mere fart
En god hastighed til dig,
der streamer en del og
har behov for mere fart.

Når hele familien
skal være på
En rigtig god hastighed,
når I er mange derhjemme, der er online og
streamer samtidig.

Når det skal gå
endnu hurtigere
En rigtig hurtig hastighed
til dig, der har et stort
behov for både at
streame i høj kvalitet og
downloade tunge filer.

Garanterede hastigheder

Forudsætter adgang til YouSee Foreningsbredbånd via kabel-tv-stik (coax). På visse adresser forudsættes kabel-tv fra YouSee eller din forening. Tillæg ved opsætning af stik og tilslutning til YouSee’s eller foreningens kabelnet (ekskl. nedgravning af kabel). 6 mdr. binding. Priser v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr. pr. regning eller 9,75 kr. pr. regning v/BS)
og tilmelding til e-kommunikation (ellers gebyr på 29 kr. pr. md.). Se yousee.dk/bredbaandsfakta.

Bredbånd til dig som foreningskunde

En god wi-fi-forbindelse
Med et YouSee-bredbåndsabonnement, følger der altid
et trådløst modem med – helt uden beregning. Modemmet
sørger for, at du har god wi-fi-dækning i hele din bolig, og
en god og stabil forbindelse. Og så er det oven i købet nemt
at installere. Se hvordan på yousee.dk/bredbånd.

1.000 Mbit venter
lige om hjørnet
Vi er i gang med at rulle fremtidens bredbånd ud i hele
Danmark. Vi kalder det Gigabredbånd, fordi du kan få
hastigheder på op til 1.000 Mbit! Måske er din adresse
allerede opgraderet, så du kan bestille Gigabredbånd
lige nu? Læs mere på yousee.dk/fremtiden.

Har du brug for ekstra
upload-hastighed?
Spiller du spil online eller sender du store billed- og filmfiler,
kan du tilkøbe ekstra upload-hastighed – også kaldet symmetriske hastigheder. Du kan vælge mellem en 25/25 Mbit,
50/50 Mbit, 100/100 Mbit, 300/300 Mbit, 500/500 Mbit eller
1000/500 Mbit*. Prisen er 50 kr. ekstra om måneden.
*Symmetriske hastigheder kræver foreningsaftale om Gigabredbånd og Docsis 3.1-standard.

Bestil på 70 70 40 40 • yousee.dk • YouSee-butikken

Mobiltelefoni på Danmarks bedste netværk
Og masser af andre fordele med YouSee Mobil

3 GB data

5 GB data

10 GB data

25 GB data

149 kr./md.

169 kr./md.

199 kr./md.

299 kr./md.

Fri tale, sms og mms

Fri tale, sms og mms

Fri tale, sms og mms

Fri tale, sms og mms

Danmarks bedste mobilnetværk • Fri adgang til YouSee Musik • Roaming i 36 lande i Europa • 4G

Ekstra abonnementer
Uanset hvilket mobilabonnement
du vælger, kan du få op til fire ekstra
abonnementer, magen til dit eget,
for kun 139 kr./stk. pr. md.

Få op til 600 kr.
til en ny mobil
Når du opretter et mobilabonnement får
du 300 kr., som du kan shoppe en mobil for.
Efter 6 mdr. får du igen 300 kr. På den måde
får du 600 kr. til en ny mobil. Hvert år.
Og når du har brugt din opsparing, laver
vi en ny til dig.
Vi kalder det YouSee Mobilopsparing:
En særlig fordel for dig som
foreningskunde.

Mobil til dig som foreningskunde

Få fri adgang til YouSee Musik

Står den på afslapning,
træning eller fest?
Lyt til din yndlingsmusik, når og hvor du vil.
Med et YouSee-mobilabonnement har du
nemlig adgang til millioner af musiknumre
– helt kvit og frit. Og vi betaler endda
dataforbruget, når du hører musik. Lyt med
på yousee.dk eller brug appen, YouSee Musik.

Danmarks bedste mobilnetværk
Med et YouSee-mobilabonnement er du på Danmarks
bedste mobilnetværk. Vi bruger nemlig TDC Group’s netværk,
som bl.a. Teknologisk Institut har målt som det bedste.

Dobbelt op på Mobildata
2×GB

Har du bredbånd fra YouSee så giver vi dig dobbelt så meget
mobildata end det, der normalt ligger i vores mobilabonnementer. Vælger du for eksempel et abonnement med 5 GB
data, giver vi dig 10 GB til samme pris i stedet.

Brug din mobil i 36 lande
Når du rejser i 36 lande i Europa, kan bruge din mobil, helt som
du plejer. Har du for eksempel brug for at finde vej eller lave en
søgning på en seværdighed i Berlin, kan du gå på nettet med
din mobil, uden det koster ekstra. Det samme gælder, hvis du
vil ringe eller sende sms’er og mms’er til dem derhjemme*.
*Du kan bruge op til 10 GB data – dog aldrig mere data end det, der er inkluderet i dit
abonnement. Har du allerede brugt noget af din data, inden du rejser, er det kun den
resterende data, du kan bruge, når du er afsted.
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