Ved du, hvor hurtigt
det skal gå? Ellers
spørg os
Nyd farten med masser
af underholdning

Der er noget for enhver
smag

Med bredbånd fra YouSee får du ikke
bare hurtigt bredbånd. Du får også al
den bedste underholdning med
tusindvis af film og masser af
serieafsnit fra C More. Og der er
noget for enhver smag – action,
komedier og kyssefilm.

Desuden får du masser af underholdning til de små og stribevis af danske
filmklassikere. Der kommer løbende
nyt til, og du kan se det hele på din
mobil, tablet og pc. Eller dit tv, hvis du
har AirPlay eller Chromecast.

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

Bredbånd med masser
af film og serier
Foreningsbredbånd via dit kabel-tv-stik
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Fuld fart og m
 asser
af underholdning

Det bedste bredbånd
til dig
Når du har tv fra din forening, kan du også få
Foreningsbredbånd. Det betyder, at du har adgang
til særlige bredbåndshastigheder og -priser.
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. Og
alle vores hastigheder giver dig adgang til fantastiske
oplevelser på både mobil, tablet og pc.
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Til dig med et mindre
behov

En god hastighed
til en god pris

Nu går det rigtig
hurtigt

Nu går det endnu
hurtigere

En fin hastighed til at tjekke mails og
surfe på nettet. Hastigheden er inklusive
tusindvis af prisvindende film og
serieafsnit fra C More. Desuden får du
masser af børneunderholdning og
danske filmklassikere.

Fint til dig, der gerne vil streame og
have hurtigt bredbånd. Hastigheden
er inklusive tusindvis af prisvindende
film og masser af serieafsnit fra C More.
Desuden får du masser af børneunder-

En perfekt hastighed, når I er mange
derhjemme, der er online samtidig.
Hastigheden er inklusive tusindvis
af prisvindende film og masser af
serieafsnit fra C More. Desuden får
du masser af børneunderholdning
og danske filmklassikere.

En rigtig hurtig hastighed til dig, der
har et stort behov for både at streame
i høj kvalitet og downloade tunge filer.
Hastigheden er inklusive tusindvis af
prisvindende film og masser af serieafsnit
fra C More. Desuden får du masser af
børneunderholdning og danske filmklassikere.
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holdning og danske filmklassikere.
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Forudsætter adgang til YouSee Bredbånd 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). Fås ikke overalt. Adgang til film og
serier i hele Danmark. Ingen binding – kun 30 dages opsigelse. 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. Abonnementerne findes
også i en variant uden film og serier. Kontakt Kundeservice.

