
Til beboerne i 
Ny Bringe 
Grundejerforening

Information om  
dine muligheder  

med kabel-tv  
fra YouSee



Tv-pakker

Sendes også analogt * Sendes kun i HD

* 

HD

2013
Fuldpakken
56 kanaler
I Fuldpakken er der 56 
tv-kanaler. 31 sendes ana-
logt, 25 sendes kun digitalt 
og 29 sendes også i HD.

Mellempakken

Grundpakken
24 kanaler
I Grundpakken er der 24 
tv-kanaler. 9 sendes ana-
logt, 15 sendes kun digitalt 
og 15 sendes også i HD.

33 kanaler
I Mellempakken er der 33 
tv-kanaler. 15 sendes ana-
logt, 18 sendes kun digitalt 
og 18 sendes også i HD.

Nabo*

HD



Med YouSee får du  
de bedste tv-kanaler  
– også i HD
Vi gør det let for dig at se tv, og med den nye aftale som bestyrelsen i Ny Bringe 
Grundejerforening og YouSee har indgået bliver Fuldpakken også billigere. Du 
har mulighed for at vælge kanaler og produkter efter dit og din husstands behov. 
Du vælger selv om du ønsker en Grundpakke, Mellempakke eller Fuldpakke. Og 
du har også mulighed for at vælge enkeltkanaler med Ekstrakanaler oven på din 
valgte tv-pakke.

Alle husstande i Ny Bringe Grundejerforening får leveret Grundpakken som op-
kræves via foreningen/administrator. Grundpakken koster 101,31 kr. pr. måned 
og opkræves via dit kontingent. Ved eventuelt tilvalg af Mellempakke, Fuldpakke 
og/eller Ekstrakanaler opkræves prisen for den valgte pakke direkte hos dig.

Tv-pakker og priser

Pakkepris i kr./md. 

Grundpakke 101,31 Opkræves via kontingent

Lille tillægspakke (Mellempakke) 166,66

Tillægspakke (Fuldpakke) 321,65

Se hele indholdet af de enkelte pakker på foregående side. 

Med den nye aftale falder prisen på tillægspakken (Fuldpakke) med ca. 94 kr. pr. 
md.

Månedspriser pr. 1. januar 2013 pr. husstand inklusive moms, service og Koda & 
Copydan. Der er ingen yderligere omkostninger for dig.

Ekstrakanaler – giver dig valgfrihed
Med Ekstrakanaler har du frit valg på alle hylder. Du kan vælge imellem mere end 
70 kanaler bl.a. Kanal 4, 6’eren, TV3 Plus, og 11 HD-kanaler, som du kan købe 
oven på din tv-pakke. Kanalerne koster mellem 10 og 40 kr. pr. stk. pr. måned og 
du skal bare vælge mindst 4 kanaler. Læs evt. mere på yousee.dk/ekstrakanaler

Masser af dansk radio
Som noget helt særligt kan der hos YouSee lyttes til 8 af DR’s digitale (DAB) 
radiokanaler på en almindelig radio. Det betyder f.eks., at du kan lytte til P2, selv-
om den ikke længere er på FM-båndet. Pop FM og Radio 24syv er også med.  
Der er over 20 radiokanaler og de indgår i alle tre tv-pakker.

Dine fordele med tv fra YouSee
Hos YouSee får du både adgang til HD, digitalt og analogt tv. Det betyder, at dit 
fjernsyn afgør, hvad ud ser. Har du en fladskærm med indbygget DVB-C mod-
tager og MPEG4, får du automatisk digitalt tv og HD-kanaler uden boks eller 
kort, og uden det koster ekstra. Og du kan se forskellige programmer samtidig 
på alle dine fjernsyn.
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YouSee Bredbånd
Fordi Ny Bringe Grundejerforening har en aftale om YouSee kabel-tv, kan 
I også få adgang til Trådløst Bredbånd og til fordelagtige priser og med 
fordele, som automatisk følger med. Du kan f.eks. hente al den musik, du 
vil med YouSee Play, og du kan se flere af dine tv-kanaler overalt på din 
pc, iPad og iPhone. alt sammen uden det koster ekstra.

YouSee Foreningsbredbånd1

512 kbit/256 kbit2 99 kr.
1 Mbit/256 kbit2 129 kr.
2 Mbit/512 kbit 149 kr.
10 Mbit/1 Mbit 179 kr.
20 Mbit/2 Mbit 229 kr.
30 Mbit/3 Mbit 269 kr.
100 Mbit/10 Mbit3 339 kr.

Priser pr. 1. december 2012
1  YouSee Foreningsbredbånd giver adgang til flere hastigheder  

med 10-50 kr. rabat til det enkelte medlem eller beboer.
2  YouSee Play fås med hastigheder fra 2 Mbit. 
3  Denne hastighed fås ikke alle steder i landet. Se dine muligheder på  

yousee.dk/bredbaand under ”Se hvilke muligheder du har på din adresse”.

Bemærk, at alle ovenstående hastigheder først fremgår på yousee.dk, 
når du har ind tastet din adresse.

Kontakt og Support
YouSee tilbyder let forståelig hjælp døgnet rundt på yousee.dk/support. 
Her finder du skrevne manualer og små film, der hjælper dig igennem 
de fleste spørgsmål. Her kan du også finde opdateret driftsinformation 
online for netop jeres område.

Du kan ringe til 
Support på 70 70 40 40
Åbningstider:
Hverdage 8.00-20.00
Weekend og helligdage 10.00-20.00

Kundeservice på 70 70 40 40 
Åbningstider:
Hverdag 8.00-18.30
Weekend Lukket

Fair use pr. måned:
10/1 Mbit: 200 GB
20/2 Mbit: 400 GB
30/3 Mbit: 600 GB
100/10 Mbit: 2.000 GB
Ved gentagne overskridelser kan YouSee opsige abonnementet.
 
YouSee Bredbånd forudsætter tv fra YouSee. Inkl Web-tv (kun i Danmark) med 
de fleste af dine tv-kanaler derhjemme. Uden for hjemmet adgang til mange 
tv-kanaler på én pc, iPad, iPhone eller Android tablet/telefon, der understøtter 
Android version 2.2 eller højere, ad gangen (se hvilke kanaler på yousee.dk). 
Du kan registrere 2 enheder til brug uden for hjemmet. Adgang til YouSee Play   
download og streaming i udlandet ikke tilladt. Priser v/BS (ellers tillæg på 39 kr./ 
regning) og køb på yousee.dk   oprettelse andre steder 100 kr. Fås ikke overalt. 
Se yousee.dk/bredbaandsfakta.

Oprettelse
på yousee.dk

0,-


