
Danmarks største 

underholdningsunivers

De bedste tv-kanaler, film, serier og musik

Hedelyngen



Jeres anlæg er ombygget.

Det betyder;

Pakkevalg og mulighed for fravalg

------------

Individuel aftale
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I vil snart modtage Pakkevalgsbreve….

- I skal tage stilling til hvilken TV-pakke i ønsker

- I skal kontakte Kundeservice på tlf. 70704124

- Svarfristen fremgår af brevet

- Efter svarfristen vil i få den TV-pakke i har valgt.

- Den nye aftale sættes i takst fra den 1. april 2017.
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Få din tv-pakke som du vil have den



Grundpakke
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Grundpakke – 25 tv-kanaler (heraf 20 i HD)

kr. 169,94



Mellempakke - 35 tv-kanaler (heraf 29 i HD)

kr. 365,21
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Her får du 10 kanaler oven i Grundpakken 



Fuldpakke – 61 tv-kanaler (heraf 47 i HD)

kr. 491,74
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Her får du alle kanaler fra Grund- og 

Mellempakken plus 26 ekstra kanaler i pakken.   



Hvilke kanaler vil du have?

Frit valg. 



Vælg 10, 20 eller 36 kanaler på toppen af Grundpakken 

– så får du mere for mindre

Eller vælg en enkelt eller flere tv-kanaler oven i Grundpakken. Du har frit valg.
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Vælger du dine kanaler selv, behøver du enten en YouSee tv-boks eller kort og kortlæser til 299 kr. 

Første kort medfølger uden beregning.
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Fakta om Bland Selv og Ekstrakanaler

● Bland Selv-kanaler er individuelle og sendes kodet

● Nøglen til dine Bland Selv-kanaler findes på et lille kort – også kaldet et 

YouSee Kort 

● Sådan ét får du automatisk med, når du bestiller en Bland Selv-pakke. 

Der er intet månedligt gebyr på YouSee Kort

● Benyt netværks-id (00)111, også til YouSee boksen

● Dine faste kanaler i Grundpakken sendes fortsat ukodet.



Ny YouSee tv-boks

Foreningspris kr. 30,- pr måned.
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Se tv på din måde
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C More, HBO Nordic er et tilvalg og følger ikke med tv-boksen

 Få adgang til din tv-pakke og en masse individuelle muligheder, som følger med

 Få fuld frihed på husets bedste skærm. Sidder du og ser et program på dit tv, kan du for 

eksempel spole, optage og starte forfra og sætte programmet på pause

 Nem adgang til live-tv, Tv-arkiv, film og serier med C More og HBO Nordic



Bredbånd via kabel-tv-stikket 

– det fås ikke hurtigere



Bredbånd med masser af film og serier

Med Bredbånd fra YouSee via dit kabel-tv-stik kan hele

familien skype, streame film, spille online, hente musik,

uploade billeder og surfe på samme tid.

Du får også masser af underholdning lige ved hånden.

Tusindvis af prisbelønnede film og serieafsnit fra C More.
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Se det hele på din mobil, tablet og pc. 

Eller dit tv, hvis du har AirPlay eller Chromecast.
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Hvor hurtigt skal det gå? 

Foreningsbredbånd via kabel-tv-stikket (Coax). Ingen bindingsperiode. Oprettelse 199 kr. 

Adgang til film og serier i Danmark.

Ikke alle adresser i Danmark kan få 500 Mbit. 

Pris 449 kr./md.



YouSee Mobil
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Det bedst til mobilen

Når I har aftale om tv og bredbånd er der 

særlige fordele med et mobilabonnement. 

Ekstra abonnement

Uanset hvilket abonnement du vælger, 

kan du få op til 4 ekstra abonnementer 

magen til, for kun 119 kr./stk. pr. md. 

Dobbelt Data 

Som YouSee bredbåndskunde får du

dobbelt op på din mobildata, når du køber 

et YouSee mobilabonnement. 

Musik non-stop

Dit abonnement giver dig også millioner

af musiknumre, som du kan lytte til, når og

hvor du vil. Også når du ikke er på nettet.



Få tilskud til ny mobil hvert år

YouSee Mobilopsparing

Få 300 kr. i tilskud allerede første dag

+ 300 kr. efter et halvt år

= 600 kr. i tilskud til en ny mobil. Hvert år.
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Hvad skal du bruge?
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I vil snart modtage pakkevalgsbrev

Vælg jeres TV-pakke 

- Faste pakker

- Bland Selv pakker

- Ekstrakanaler

Bredbånd

Mobiltelefoni

Kontakt Kundeservice på 70704124
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Spørgsmål?
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Tak



Lov om frit valg af tv

- lovforslaget er vedtaget af et enigt Folketing
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Formål: Sikre borgerne størst mulig frihed til 

selv at kunne vælge det tv-udbud, som de 

ønsker og samtidig øge konkurrencen på 

tv-distributionsmarkedet.

Betaling for anlæggets etablering, drift, administration 

mv.  

 Både ift. privatejede og kommercielt ejede anlæg kan husstande 

som ikke er med i tv-delen pålægges at betale til etablering, 

forbedring og drift (ikke programforsyning) af antenneanlægget. 

 Både ift. de privatejede og kommercielt ejede fællesantenneanlæg 

kan husstandene forpligtes til at betale for administration af 

anlægget (maks. 100 kr. om året).

Ikrafttræden

 Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Overgangsregel

 Alle aftaler indgået før 1. juli 2016 respekteres. 

 Aftaler kan løbe indtil aftalens udløb eller til udløb af aftalt 

opsigelsesvarsel som regnes fra 1. oktober 2016 eller det senere 

tidspunkt, hvor aftalen tidligst kan opsiges fra.

Sløjfeanlæg

 Sløjfeanlæg er omfattet af lovforslaget. 

 Der er vedtaget en overgangsordning, hvor sløjfeanlæg først skal 

tilbyde pakkevalg den 1. januar 2018.

Vigtigt: Afdelingen/foreningen kan fortsat vælge en 

distributør til levering af tv-programmer, programpakker og 

bredbånd. Lovændring giver ikke en individuel ret til selv at 

vælge tv-distributør, men lejerne har ret til at fravælge 

modtagelse af – og betaling for – tv-programmer

Forslaget er en opfølgning på aftalen om en vækstpakke mellem den daværende 

regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk 

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014.



Lov om frit valg af tv

- lovforslaget er vedtaget af et enigt Folketing

Ikrafttræden

 Loven træder i kraft den 1. juli 2016. Er der før denne dato indgået aftale om fælles programforsyning, der gennem vilkår m.v. hindrer husstande i at blive fritaget, får 

bestemmelserne først virkning fra det tidligste af følgende tidspunkter: 

1) Aftalens udløb eller 

2) Udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel, regnet fra den 1. oktober 2016 eller det senere tidspunkt, hvor aftalen tidligst kan opsiges fra

Betaling for anlæggets etablering, drift, administration mv.  

 Husstande skal kunne fritages for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning

 Fritagelse skal ske med et varsel svarende til de til enhver tid gældende regler

 Alle husstande kan pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af privatejede fællesantenneanlæg, samt rimelige administrationsomkostninger

 Alle husstande kan pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af kommercielt ejede fællesantenneanlæg, hvis anlægget ud over programforsyning også 

benyttes til andre elektroniske kommunikationstjenester

 Ejere af fællesantenneanlæg må ikke opstille vilkår m.v., der forhindrer husstande i at fritages fra fælles tv-forsyning gennem kobling mellem modtagelse af 

programforsyning og modtagelse af andre tjenester eller på anden vis

 Sløjfeanlæg: For anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande, finder loven først anvendelse den 1. januar 2018
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Betydning for YouSee afdelings-/foreningsaftaler
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I alle eksisterende aftaler har de 

enkelte beboere altid kunne 

framelde sig tv fra YouSee 

YouSee-ejet net

 Vi håndterer afkoblinger

Afdelings-/foreningsejet net 

 Boligselskabet og administratorer 

håndterer udmeldinger

 Afdelinger/foreninger bekoster afkoblinger 

på fuldpakkeanlæg og sløjfeanlæg


