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Det vil jeg fortælle om

•

YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV
– Grundpakke
– Mellempakke
– Fuldpakke

•

Stort radioudbud
– DR’s DAB udbud (i alle programpakker)

•

•

Individuelle tilvalgsmuligheder fra GP
– YouSee Plus
– Ekstra Kanaler

Fordele og priser

Antennelauget
Masten

YouSee Clear
- Regionsudbud

Tv på alle skærme
•

YouSee kabel-tv giver jer fri og uhindret adgang til tv i både digital og analog kvalitet.
Det kalder vi YouSee Clear.

•

Med YouSee Clear er digitalt tv nemt. Vi sender det digitale tv-signal ukodet,
så alle kan se digitalt tv og en masse HD-kanaler uden brug af kort eller boks.

YouSee Clear åbner for:
•

Valg mellem tre tv-pakker – alle inkl. TV 2

•

Digitalt tv, HDTV og analogt tv

•

Tilvalg af Ekstrakanaler til din tv-pakke

Grundpakken
•

TV3, TV 2, Kanal 5 og alle DR-kanaler

•

DR HD, ZDF HD, SVT1 HD og Kanal 5 HD sendes clear/ukodet

NYHEDER!

•

TV 2 HD, ARD HD og SVT2 HD og TV 2 Region (24 timers kanal)

•

Radiokanaler: Digitale (DAB) kanaler fra DR, Radio 24syv og POP FM

Kanaler, der
også sendes
analogt
Grundpakken

Udbud pr. 1. december 2011. Udbuddet i Region Hovedstaden.
DR HD, TV 2 HD, ARD HD, ZDF HD, SVT1 HD, SVT2 HD og Kanal 5 HD HD-kanalerne ligger clear, dvs. med det rigtige fjernsyn med DVB-C og MPEG4 kan kanalerne ses uden kort og uden boks.

Mellempakken
•

Alle tv- og radiokanaler fra Grundpakken og 7 populære dansksprogede kanaler

•

CANAL9, TV3+ HD og 6'eren HD sendes clear/ukodet

Kanaler, der
også sendes
analogt
Mellempakken
plus alle tv- og
radiokanaler fra
Grundpakken

Udbud pr. 1. december 2011. Udbuddet i Region Hovedstaden.
For at se TV3+HD og 6’eren HD skal fladskærmen/boksen understøtte MPEG4.

Fuldpakke
•

Alle tv- og radiokanaler fra Grund- og Mellempakken og yderligere 22 kanaler

•

Eurosport HD, Eurosport 2 HD, TV 2 SPORT HD,
Nickelodeon HD, TLC HD og TNT 7 HD sendes clear/ukodet

•

Nyheder! - TLC, TNT 7 og Disney Junior – nye kanaler

Fuldpakken
plus alle tv- og
radiokanaler fra
Grund- og
Mellempakken
Udbud pr. 1. december 2011. Udbuddet i Region Hovedstaden.
For at se TLC HD, TNT 7 HD, Eurosport HD, Eurosport 2 HD og Nickelodeon HD skal fladskærmen/boksen understøtte MPEG4.

Kanaler, der
også sendes
analogt

Radiokanaler i tv-pakken
•
•
•

Masser af dansk radio bl.a. DR’s DAB-kanaler som FM-radio, Radio24syv
og P1 og P2, som selvstændige kanaler
Lokale radiokanaler er også en del af radioudbuddet
Radio høres via kabel-tv-stikket og følger med i Grund-, Mellem- og Fuldpakke

Udbud pr. 1. december 2011.

YouSee Plus
- få mere ud af skærmen

Oplevelser On Demand

Optag

Pause

StartForfra

Cinema

TV Arkiv

Tag magten
over dit tv

YouSee Cinema
• Lej film direkte med fjernbetjeningen

• Se de nyeste succeser, de bedste klassikere fra Hollywood og Danmark
• Vælg mellem mere end 1.500 titler - også i HD
• Mere end 1,6 million filmudlejninger i 2011

Nu får I fri adgang til 100 fede film
•
•
•

Som noget helt nyt får alle med YouSee Plus nu fri adgang til 100 fede film
Se eller gense filmene med et tryk på din fjernbetjening - uden det koster ekstra
Ca. 20 nye film pr. måned

Cinema – ny 3D kategori i 3. kvartal 2011
3D filmeksempler, der netop nu forhandles:

•
•

3D testes teknisk i flere kvaliteter og brugeroplevelsen forfines
3D film inkluderes fast i kombi-pakke inkl. filmen som alm. HD-version

YouSee Ekstrakanaler
- sammensæt din egen tv-pakke

Vi øger valgfriheden med Ekstrakanaler
Grundpakken
er omdrejningspunktet

Grundpakken kan suppleres
med Ekstrakanaler fra
Mellem- og Fuldpakken samt nichekanaler

Danske public
service kanaler
Vigtigste
kommercielle kanaler
Nabolands public service
kanaler

Du har …

Du tilvælger …

Din tv-pakke …

Vælg dine Ekstrakanaler

1 Forudsætter udstyr som understøtter MPEG4.
2 Kan også ses med MPEG2, dog ikke i HD-kvalitet.

Fire prisklasser med flere end 70 kanaler
Læs mere på yousee.dk/ekstrakanaler

Sådan får I adgang til Ekstrakanaler

YouSee Kort og digital kortlæser
Har man en fladskærm med indbygget
DVB-C modtager, kan man vælge YouSee Kort
og en digital kortlæser (CA-modul), som giver
adgang til de valgte Ekstrakanaler.
YouSee Kort koster et engangsbeløb på 100 kr.
i oprettelse. Hvis man ikke har en digital kortlæser
kan den købes hos YouSee for 595 kr.

YouSee Plus
Har man et billedrørs-tv skal man vælge
YouSee Plus, som er en YouSee Boks og et
YouSee Kort, for at få adgang til de valgte
Ekstrakanaler.
YouSee Plus kan bruges på alle fjernsyn og som
ekstra bonus giver YouSee Plus også adgang til
spændende On Demand-tjenester som StartForfra,
TV Arkiv og Cinema.

Ekstrakanaler - kort fortalt

•

Ekstrakanaler er et supplement til Grund-, Mellem- og Fuldpakken

•

Der vælges mellem ca. 70 kanaler - minimum fire kanaler

•

Prisklasser fra 10, 20, 30 og 40 kr. pr. kanal pr. måned

•

Ekstrakanaler udskiftes nemt via yousee.dk/tv

•

StartForfra kan bruges på alle tilkøbte Ekstrakanaler fra Mellem- og Fuldpakken

•

Der kan også bruges DVB-C bokse, som er ”Yousee godkendt”

Jeres fordele med en løsning fra YouSee
•

Flere af de bedste kanaler findes allerede i Grundpakken

•

Individuel mulighed for at sammensætte sin egen tv-pakke med Ekstrakanaler

•

I kan se tv på både nye og gamle fjernsyn, uden at investere i ekstraudstyr

•

I hver enkelt husstand kan I se Clear-kanalerne i forskellige rum samtidig

•

Alle der har en fladskærm med indbygget DVB-C modtager, kan
automatisk se alle tv-kanaler i digital kvalitet - uden brug af boks

•
•

Stort radio udbud, inkl. DR’s DAB udbud
Langt flere tv-kanaler, bl.a. TV2Sport, Canal9, Disney Junior, TLC,
BBC Entertainment, TNT7, DK4, Disney XD, Cartoon Network, TCM
Nickelodeon, BBC Lifestyle, Vh-1, The Voice, TV2 News, Kanal 4,
6’eren, MTV, Disney Channel, Eurosport 2, NGC og Animal Planet.

•

14 HD kanaler, men mange flere er på vej

I får ganske enkelt ikke en bedre

og mere komplet løsning!

Markedsprisen for de kanaler som
YouSee tilbyder udover det
nuværende udbud, udgør pr. år kr.
2454,- pr. år inkl. moms.

Vores tilbud til Antennelauget Masten

Grundpakke

84,95,- kr. ekskl. Copydan

Mellempakke

232,04,- kr. ekskl. Copydan

Fuldpakke

325,26,- kr. ekskl. Copydan

Krav til antenneanlægget – skal kunne vise op til 870 Mhz
pris for opgradering af anlægget kendes endnu ikke.

Priser på tv-pakker er pr. måned pr. husstand inkl. moms, ekskl. Koda og Copydan og service

Gør ligesom

Hvalsø A/F Nordvest
Præstegårdsudstykningen A/F
Lejre Kabel TV
Vælg YouSee…

Spørgsmål?

