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 - garanterede hastigheder med indbygget 
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Massive investeringer for at sikre den bedste oplevelse

YouSee investerer årligt et 3 cifret 
mio. beløb på udbygning og 
udvidelse af Coax nettet…

…disse investeringer sikrer høj 
kvalitet og muliggør blandt andet 
Gigabredbånd

 Ø-delinger

 Nye modems 

 Docsis 3.1

 Vi er i fuld gang med 
udrulning af 500 Mbit
og 1.000 Mbit (1 Gbit) 
i kabel-tv-nettet 

Docsis 3.1

Op 1632 Mbit
Ned 3894 Mbit

Docsis 3.0

Op 216 Mbit
Ned 1216 Mbit

4 mia. kr. investeret for at sikre 
Danmarks bedste mobildækning

4G
4G+



Ombygning til Gigabredbånd

Fordele for dig 
 Højere internet hastigheder

 Højere TV og VOD video kvalitet

 Mere robust anlæg og dermed mere stabil service 

 Bedre wifi med nyt kabelmodem

Fordele for foreningen
 Mere robust netværk, færre netværksfejl

 Nemmere og biligere at vedligeholde

 Hurtigere fejlretning

 Lavt strømforbrug på Coax

 Sådan får jeres forening Gigabredbånd
 Tilbud til foreningen om 5 årige aftaler 

 Alle komponenter i anlægget over jorden (fx splitter, 
forstærker, fordeler og stikdåser*) udskiftes 

 Kabler skal kunne genanvendes til DS. 3.1

 Hastigheder
 DVD på 4,7 GB – hentes på 38 sek.

 Blu-ray disc på 25 GB – hentes på 200 sek.

 Billeder 125 MB – hentes på 1 sek.

 Musik 124 MB (31 musiknumre) – hentes på 1 sek.

*Udskiftes når den enkelte kunde ønsker at benytte Gigabredbånd



Vi giver jer et nyt kabel-tv-net med Docsis 3.1
- stor værdi for jeres forening

 Fremtidens kabel-tv-net tilbyder Docsis 3.1 og 
Gigabredbånd

• Kabel-tv-nettet der i dag forsyner jeres forening kører med 
Docsis 3.0 standarden. Dermed har I i dag adgang til 
YouSee Bredbånd med hastigheder op til 300 Mbit

• Med en opgradering af kabel-tv-nettet implementerer vi den 
nye Docsis 3.1 standard. Det giver os mulighed for at kraftigt 
at øge bredbåndshastighederne 

• Forklaringen på den markante hastighedsforøgelse er, at vi 
rykker YouSee’s 20.000 kilometer fiberforbindelser, i vores 
overordnede kabelnet, tættere på kunderne samtidig med 
at Docsis 3.1 standarden implementeres i de enkelte coax
kabel-tv-net
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Gigabredbånd med op til 1.000 Mbit

• En Docsis 3.1 opgradering af kabel-tv-nettet giver både 
adgang til markant hurtigere og mere stabilt internet 

• I kan efter opgraderingen derfor vælge bredbåndshastigheder 
op til 1.000 Mbit – også kaldet Gigabredbånd. 

• Og det er kun begyndelsen, for i teorien giver Docsis 3.1 
mulighed for hastigheder op til 10 Gbit (10.000 Mbit). 

• Samtidig leveres YouSee Bredbånd med et nyt trådløst 
bredbåndsmodem som giver endnu bedre WiFi-dækning i 
hjemmet



Sådan sikres I den bedste forbindelse
1. Med en opgradering af kabel-tv-nettet udvides frekvensbåndet til 1218 MHz. 

2. Den ekstra båndbredde giver en øget stabilitet, mere kapacitet og endnu bedre 
brugeroplevelser med mere båndbredde til de enkelte tv-kanaler og dermed 
skarpere tv-kanaler. 

3. Så er I fremtidssikret – og skal ikke bekymre jer om den fremtidige digitale 
efterspørgsel og udvikling på bredbånd og tv.
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Fakta om opgraderingen

• Vi bruger eksisterende kabler og 
opgraderer alt udstyr i kabel- tv-nettet: 
centraler, forstærkere, filtre mv.

• Ved en opgradering sikres samtidig 
sikkerhed for hurtigere fejlfinding og 
nemmere vedligeholde af kabelnettet.
Vi indbygger nye overvågningsalarmer, 
der gør det muligt at fejlrette, før kunden 
opdager det. Det vil øge stabiliteten.

• Det nye kabel-tv-net er også klar til at 
tv-selskaberne begynder at sende i 
den nye 4K og 8K UHD-standard 
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Privat ejet anlæg

Anlægs nr. 811219: DAB 2217 Kildemarken III – 62 hh.
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Tv-vanerne er under forandring

1. Hvert år stiger danskernes internetbrug nemlig med 
40-50 % og det hænger især sammen med, at tv-vanerne 
er under forandring 

2. Vi streamer i langt højere grad vores tv-indhold og går 
i tv-arkiv og bestemmer, hvad vi vil se, hvornår og hvor. 
Vi har mange skærme, og vi bruger dem flittigt.

3. Derfor er det vigtigt at have stor kapacitet i kabel-tv-nettet, 
så jeres netværk er på forkant med den stigende 
efterspørgsel på hurtigere bredbånd. 



 Tv med stor fleksibilitet



Vi tilbyder tre faste tv-pakker 
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Se din tv-pakke på alle skærme

 Du behøver ikke sidde hjemme i sofaen for at se tv. 
Bryd vanen og tag dine yndlingskanaler med, hvor du 
er. På din mobil, tablet eller computer.

 Se tv, hvor du vil
Live-tv følger med i alle tv-pakker

 Se tv, når du vil  
Tv-arkiv og Start forfra fås med 
Mellem-, Fuld- og valgfrie tv-pakker
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 Hent app’en

 YouSee Tv & Film til din mobil eller tablet. 
På computeren kan du se tv på tv.yousee.dk



YouSee Tv & Film app

• Adgang til din tv-pakke på mobil, tablet og computer

• Overskuelig tv-guide med mulighed for påmindelser for 
program start

• Favoritmarkeringer, så du nemt kan finde de programmer 
og film du bedst kan lide

• Se videre på udsendelser i Tv-arkiv

• Afspilning via AirPlay og Chromecast til den store skærm



 Sammensæt din egen tv-pakke



Vælg 10, 20 eller 36 kanaler på toppen af Grundpakken 
– 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. 
Kortlæseren koster 299 kr. Første kort medfølger uden beregning.

10 Valgfrie tv-kanaler

180 kr./md. (18 kr. pr. kanal)
(ekskl. Grundpakke)

20 Valgfrie tv-kanaler

230 kr./md. (11,50 kr. pr. kanal)
(ekskl. Grundpakke)

36 Valgfrie tv-kanaler

280 kr./md. (7,80 kr. pr. kanal)
(ekskl. Grundpakke)



Eksempel på 10 valgfrie tv-kanaler 
- den sportsinteresserede
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10 valgfrie tv-kanaler 



Ekstrakanaler – vælg én eller flere tv-kanaler 
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De valgfrie Ekstrakanaler sendes kodet. Derfor behøves enten en YouSee Tv-boks eller YouSee kort 
og kortlæser (CA-modul). Kortlæseren koster 299 kr., og første YouSee kort medfølger uden 
beregning. Man skal bruge en boks eller kortlæser til hvert tv, hvor man ønsker at se sine valgfrie 
Ekstrakanaler. 
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Fakta om valgfrie tv-kanaler

● Valgfrie tv-kanaler er individuelle og sendes kodet

● Nøglen til dine valgfrie tv-kanaler findes på et lille kort – også kaldet et YouSee Kort 

● Sådan ét får du automatisk med, når du bestiller en valgfri tv-pakke. 

Der er intet månedligt gebyr på YouSee Kort

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

● Dine faste kanaler i Grundpakken sendes fortsat ukodet.



Tilbud: Jeres særlige pakkepriser

Fast pakke Pris pr. måned

Grundpakke   (heraf 41,88 til Koda/Copydan) 136,32 kr.

Mellempakke (heraf 46,28 til Koda/Copydan) 348,27 kr.

Fuldpakke      (heraf 54,92 til Koda/Copydan) 462,80 kr.

Valgfrie tv-pakker Pris pr. måned

Grundpakke + 10 Valgfrie tv-kanaler (180 kr.) 316,32 kr.

Grundpakke + 20 Valgfrie tv-kanaler (230 kr.) 366,32 kr.

Grundpakke + 36 Valgfrie tv-kanaler (280 kr.) 416,32 kr.

Ovenstående priser er inklusive moms, service administration og rettigheder 



Se tv på din måde 
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Med tv-boksen slipper du for faste sendetider
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Tv-arkivet giver dig frihed til at se tv, når det passer dig



Sæt programmet på pause, og se videre, hvor du slap



Se Netflix, HBO Nordic, C More og Viasat Film 
via tv-boksen

23

Netflix, HBO Nordic, C More og Viasat Film er et tilvalg 
og følger ikke automatisk med tv-boksen

Få nem adgang til 
Netflix serier og film på 

den store skærm 
via din tv-boks.

Få de anmelderroste serier 
på HBO Nordic til særpris, 

når du har tv fra os

Første måned 0 kr.
Herefter 69 kr./md.

Få fire filmkanaler fra C More, 
og tusindvis af prisbelønnede 

film og serier 

99 kr./md.

Få 5 filmkanaler 
fra Viasat Film 

- Premiere, Action, 
Family, Hits og Series.

99 kr./md.



YouSee Premiere - månedens film fra os til dig  

Hvornår? Med YouSee Premiere giver vi hver måned kunder med 
YouSee tv-boksen fri adgang til en udvalgt lejefilm. 

Hvordan? Tv-boks kunder bestemmer selv, hvornår de vil se 
filmen inden for den givne måned. Og de kan se filmen 
lige så mange gange, de vil. 

Filmen er tilgængelig via deres tv-boks, på tv.yousee.dk 
og i YouSee Tv & Film app’en. 



Hør radio via tv-boksen

 Radio findes under menupunktet ’Apps’ i boksens 
hovedmenu. 

• Her kan du markere dine foretrukne radiostationer som 
favoritter, så du hurtigt kan afspille dem ved at trykke på 
Play-knappen

• Når radioen spiller, går skærmen automatisk i sort efter et 
minut – og vækkes igen ved at trykke på en vilkårlig knap 
på fjernbetjeningen.
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For kunder i antenne-/boligforeninger uden særlig aftale på tv-boksen er prisen 99 kr./md.



Tv-boks til flere tv’er

 Vil du gerne have adgang til de smarte 
boksfunktioner på alle dine tv’er, kan du tilkøbe 
en tv-boks til hvert tv. 

 Det koster 99 kr. om måneden, uanset om du 
vælger 1 eller 4 ekstra tv-bokse.
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Oprettelsen koster 299 kr. pr. boks.



Muligheder for at se tv, film og serier på dit tv
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Chromecast og
Airplay

YouSee tv-boks YouSee Tv & Film App

Live-tv   

Starte forfra   

Tv-arkiv   

Pause 

Spole 

Optage 

Min side   



 YouSee Bredbånd 



Ekstra upload hastighed

2/0,5
Mbit

129 kr.

4/0,5
Mbit

149 kr.

25/5
Mbit

229 kr.

50/10
Mbit

239 kr.

100/20
Mbit

269 kr.

300/60
Mbit

349 kr.

500/60*
Mbit

449 kr.

1000/100*
Mbit

649 kr.

Garanteret 
hastighed

Gigabredbånd og symmetriske hastigheder

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

* Hastighederne er tilgængelige ved åbning af Gigabredbånd med Docsis 3.1-standard
NB. 80/10 Mbit til 249 kr. og 150/30 Mbit til 299 kr. kan købes via YouSee Kundeservice
80/80 og 150/150 Mbit koster 50 kr. ekstra 

25/25*
Mbit

+ 50 kr.

50/50*
Mbit

+ 50 kr.

100/100*
Mbit

+ 50 kr.

300/300*
Mbit

+ 50 kr.

500/500*
Mbit

+ 50 kr.

1000/500*
Mbit

+ 50 kr.



Bredbånd med indbygget sikkerhed

31
Sikkerhedspakken leveres i samarbejde med F-Secure, og vil fra ultimo juni også kunne sikre din tablet og 
smartphone, når du er online 

Du også få YouSee Bredbånd, som er hurtigt og stabilt med garanterede hastigheder. 

Få tryghed når du er online på din computer, tablet og smartphone
YouSee Sikkerhedspakken følger med i købet, så du altid kan færdes trygt på 
internettet. Med YouSee Sikkerhedspakken er du sikret både ude og hjemme. 
Du bliver advaret, hvis du udsættes for virus eller forsøg på hackerangreb.

Mange danske internetforbindelser er forsøgt hacket inden for det sidste år. 
Så måske er du mere sårbar, end du tror? 

Med YouSee Sikkerhedspakken kan du bl.a. 

√ beskytte børnene på nettet

√ få effektiv antivirus 

√ shoppe trygt og sikkert online

√ gå på netbank uden bekymring

Hver 3. dansker har 
været udsat for 

cyberkriminalitet

Kilde: Digitaliseringsstyrelsens rapport 
”Danskernes informationssikkerhed” fra marts 2017.



YouSee Sikkerhedspakke giver dig tryghed online

 Beskyt børnene på nettet

 Børn bruger masser af tid online. Men hvilke sider besøger de? 
Og hvor mange timer bruger de på nettet? Med Sikkerhedspakken kan du 
beskytte dine børn ved at blokere sider, der for eksempel indeholder vold, 
voksenindhold eller gambling. Du kan desuden sætte begrænsning på 
hvor mange timer, de kan være online i løbet af en dag.

32Kilde: YouGov undersøgelse, interviews, april 2017

 84 % af danskerne er bekymrede 
for deres børns sikkerhed online

 Hver 5. familie har børn, der har mødt 
upassende indhold på nettet 

 Få effektiv antivirus

 En virus kan indsamle alt om dig: Dine kontaktoplysninger, billeder, 
personlige filer og bankoplysninger. Sikkerhedspakkens antivirusprogram 
beskytter dig mod virus og inficerede mails og blokerer skadelige links og 
websider. Samtidig sørger automatiske opdateringer og scanninger for at 
opdage nye trusler og sikre, at du har en sikker internetforbindelse.

 
89 % af danskerne er bekymrede 

for, at deres computer skal blive hacket



Måske er du mere sårbar, end du tror? 
Men det er der råd for

 Gå på netbank uden bekymringer

 Hvornår har du sidst været i banken? I dag klarer vi langt det meste af 
vores økonomi på smartphones, tablets eller computere. Men dine 

bankoplysninger kan nemt havne i de forkerte hænder. Derfor sørger 
Sikkerhedspakken for, at forbindelsen er sikker, og dine penge er i sikre 

hænder. Så kan du betale dine regninger uden bekymringer.

33Kilde: YouGov undersøgelse, interviews, april 2017

68 % af danskerne er bange for at blive hacket, 
når de bruger deres netbank 

 Shop trygt og sikkert online

 Vi handler på nettet som aldrig før. Det betyder også, at vi med sikkerhed 
besøger internetshops, som ikke har rent mel i posen. Som er ude efter 
dine penge eller dine bankoplysninger. Sikkerhedspakken beskytter dit 

privatliv online og fortæller dig, om du bevæger dig på sider, du kan stole 
på. Så kan du shoppe på nettet med ro i maven.

 
59 % af danskerne har undladt at 

købe varer online pga. utryghed



Få Bredbånd uden krav om tv-pakke

 Den hidtidige binding mellem bredbånd og tv er ophævet, og giver dig 
mulighed for at købe bredbånd uden tv hos YouSee. 

 
Bredbåndsproduktet
Du tilbydes det samme bredbåndsprodukt, som øvrige kunder, der også 
vælger en tv-pakke. Dermed indeholder et bredbåndsabonnementet 
også YouSee Sikkerhedspakken, som følger med i købet. Så du altid 
kan færdes trygt på internettet. 
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Frit valg på alle produkter

 YouSee har allerede i dag åbnet for adgang til andre udbydere på kabel-tv-nettet. 

 Det giver dig frihed til at vælge den løsning, der passer til dit behov.

Det betyder, at du med en YouSee-løsning individuelt vælger om:

 Du ønsker en tv-pakke eller ingen tv-pakke

 Om du ønsker YouSee Bredbånd med eller uden en tv-pakke

 Du kan også vælge en tv-pakke hos os og fx bredbånd fra Hyper eller Fullrate

Det er selvfølgelig dig, der vælger, det du ønsker!
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 YouSee Mobil



Meget mere end et mobilabonnement

Med YouSee Mobil er du på Danmarks bedste mobilnetværk, 
som Teknologisk Institut har målt til at være det bedste. 

For dig betyder det, at du får den bedst mulige adgang til 
4G og hurtigste up- og download i Danmark. 

Selv det bedste mobilnetværk kan have svært ved at trænge 
igennem termoruder og tykke betonmure. 

Derfor er Wi-Fi Opkald inkluderet i mobilabonnementet, så du kan ringe 
over wi-fi ved at bruge en wi-fi forbindelse som indendørs mobilmast. 
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Danmarks bedste Mobilnetværk – nu med tale på 4G og Wi-Fi Opkald

 Tale på 4G (VoLTE)

1. Bedre tale dækning med TDCs 4G netværk

2. Kortere opkaldstid og forbedret lydkvalitet

3. 4G tale og data kan bruges samtidigt

 Wi-Fi Opkald

1. Forbedrer indendørs mobildækningen ved at ringe via en Wi-Fi 
forbindelse

2. Kræver en mobil der understøtter Wi-Fi Opkald

3. Tilgængeligt på alle famlieabonnementer med Fri Tale

4. Automatisk overgang mellem Wi-Fi og 4G tale (talekaldet fastholdes
når man går udenfor Wi-Fi signalet og har 4G dækning)



Mobilabonnementer
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Det bedst til mobilen

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.

Ekstra abonnement

Uanset hvilket abonnement du vælger, kan du få op til 

4 ekstra abonnementer for kun 139 kr./stk. pr. md. 

Dobbelt Data 

Som YouSee bredbåndskunde får du dobbelt op på din mobildata, 

når du køber et YouSee mobilabonnement. 

Roaming i 36 lande

Fri tale, sms, mms og op til 10 GB data. Så kan du tale, sende 

billeder og finde vej uden at bekymre dig om regningen



Ekstraabonnementer til YouSee Mobil
- kræver køb af et tilsvarende basisabonnement
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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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YouSee Musik app

• Adgang til over 30 millioner musiknumre

• Redaktionelle playlister med temaer og de nyeste hits

• Personlige playlister og favoritmarkeringer

• Offline-funktion, så man kan lytte til musik uden 
internetforbindelse

• Afspilning til AirPlay, Chromecast og SONOS

• Adgang til YouSee Musik på både app og web



YouSee Telefoni



YouSee Telefoni er ip-telefoni

 Med YouSee Telefoni forbinder du din telefon til dit 
bredbåndsmodem. Din pc behøver selvfølgelig ikke stå 
tændt, for at du kan ringe, men bredbåndsmodemmet 
skal være tændt.

1. Uanset hvilket abonnement du vælger, får du 
automatisk adgang til 5 ekstra tjenester: 

• Voicemail, Viderestilling, Banke På, 
Saldokontrol og Vis Nummer

2. Du bestemmer selv, om du vil have et nyt 
telefonnummer eller beholde dit eksisterende. 

3. Der er ingen binding og ingen oprettelsespris. 
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 Vi tilbyder flere abonnementer, så du nemt 
kan vælge det, der passer til dit forbrug

Telefoni Forbrug 20 kr./md. 
Få et billigt abonnement og betal efter forbrug

Telefoni Fastpris  89 kr./md. 
Ring for 0 kr. uden opkaldsafgift hele døgnet
alle ugens dage til alle danske fastnetnumre

Telefoni Fastpris Ekstra 124 kr./md.
Ring for 0 kr. uden opkaldsafgift hele døgnet
alle ugens dage til alle danske fastnet- og mobilnumre



Foreningsfordele



Mere samlet – flere fordele

 Som forening får DAB 2217 Kildemarken III, 
nogle helt særlige fordele. I får adgang til:

 En tv-løsning med faste tv-pakker og valgfrie tv-kanaler 

 Se din tv-pakke på computer, tablet eller smartphone 
- er inklusive i abonnementet

 Bredbånd med særlige foreningspriser

 Mobilaftale med Mobilopsparing, som kan bruges til 
køb af ny mobiltelefon

 YouSee tv-boksen med bl.a. start forfra og tv-arkiv 
til 30 kr./md. 

 Samlefordele og familierabat med bredbånd og mobil
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Spørgsmål



Mere frihed – mange valgmuligheder 
 Nu, hvor I har teknologien, kan vi tilbyde jer det bedste på tv, bredbånd og mobil

 Se, hvad du vil – vælg en tv-pakke eller bland selv

 På tværs af skærme – sæt tv’et på pause og start en udsendelse forfra  

 Hør, hvad du vil – fri adgang til millioner af musiknumre

 Når du er ude – bedste mobildækning 

 Når du er hjemme – højhastighedsbredbånd i hele hjemmet


