• yousee.dk/foreningsbredbaand
• Kundeservice 70 70 40 40
• Hos TDC Butik,
Elgiganten og FONA
– og kom på nettet i dag

W036, 23, 15. Forbehold for trykfejl og ændringer.

Køb YouSee
Foreningsbredbånd her:

© SF Film 2014

Husk!
Ved bestilling på yousee.dk fremgår dine særlige hastigheder
og priser først, når du har indtastet din adresse.

YouSee
ForeningsBredbånd
med YouSee Play Tv & Film og Bland Selv

2 5/5 Mbit

199,-

pr. md.

Oprettelse 199 kr.
Pris i 1. md. 398 kr.
YouSee
Teglholmsgade 1
0900 København C
YouSee A/S · CVR-nr. 14 77 39 08 · København

YouSee Play Tv & Film
følger med dit Bredbånd

Bland Selv følger også
med dit Bredbånd

Hastigheder til ethvert
behov

Din forening har indgået en aftale med YouSee som betyder, at du har
adgang til særlige bredbåndshastigheder og priser.

Med Foreningsbredbånd fra YouSee har du mulighed for selv at skrue på
up- og downloadhastigheden på din hastighed – naturligvis uden det koster
ekstra. Det kalder vi ”Bland Selv”. Du kan skrue på vores hastigheder således:

25/5 Mbit
50/10 Mbit
100/20 Mbit
300/60 Mbit*

Når du har tv fra din forening, kan du også få YouSee Foreningsbredbånd.
Det er trådløst og fuld af fordele, som automatisk følger med. Læs mere
nedenfor.
YouSee Play Tv & Film
Med YouSee Play Tv & Film kan du tage dine tv-kanaler med dig overalt i
Danmark. Så kan du se tv, når og hvor det passer dig. Derudover har du
mulighed for at starte dine yndlingsprogrammer forfra og adgang til Tv-arkiv
med tusindvis af nye udsendelser hver uge.

25/5 Mbit
50/10 Mbit:
100/20 Mbit:
300/60 Mbit:

kan ændres til 20/10 Mbit og 15/15 Mbit
kan ændres til 40/20 Mbit og 30/30 Mbit
kan ændres til 80/40 Mbit og 60/60 Mbit
indeholder ikke Bland Selv

Du kan ændre på up- og downloadhastigheden lige så ofte, du har brug for
det. Du gør det via yousee.dk og ’’Mit YouSee’’ og der går max. 15 min. før
ændringen slår igennem.

Oprettelse 199 kr.
*Fås ikke overalt

2 5/5 Mbit

Endelig har du ubegrænset adgang til massevis af film og serier for hele
familien, herunder Danmarks største børneunivers. Alt sammen med vores
apps eller via youseeplay.dk

199,-

pr. md.

40/20 Mbit

HENTE
MEGET

50/10 Mbit

SENDE
MEGET

Oprettelse 199 kr.
Pris i 1. md. 398 kr.

30/30 Mbit
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Sådan kan du selv skrue på dit Bredbånd, hvis du vælger 50/10 Mbit
© Scrubs - Disney Media
Distribution 2014

199 kr./md.
229 kr./md.
279 kr./md.
399 kr./md.

YouSee Foreningsbredbånd forudsætter tv fra YouSee eller via din forening.
Mindstepris 1. md. er inkl. oprettelse 100 kr. og forsendelse 99 kr. 30 dages
opsigelse. Inkl. YouSee Play Tv & Film i hele Danmark. 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.). Fås ikke overalt.
Se yousee.dk/bredbaandsfakta.

