512 kbit/256 kbit1
2 Mbit/512 kbit
4 Mbit/512 kbit
15 Mbit/3 Mbit
30 Mbit/6 Mbit
60 Mbit/12 Mbit
100 Mbit/20 Mbit

99 kr.
129 kr.
149 kr.
199 kr.
249 kr.
279 kr.
379 kr.

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

– og kom på nettet i dag

W036, 38, 13. Forbehold for trykfejl og ændringer.

Køb YouSee
Foreningsbredbånd her:

Få op til 100 Mbit!
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Foto: Scanpix.dk

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

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

YouSee
Foreningsbredbånd

15/3 Mbit

199,-

pr. md.

med musik, Web-tv og Bland Selv

Oprettelse 100 kr.
Pris 1. md. 299 kr.

30 /6 Mbit

Fair use pr. måned:
15/3 Mbit:
200 GB/md.
30/6 Mbit:
600 GB/md.
60/12 Mbit: 1.000 GB/md.
100/20 Mbit: 2.000 GB/md.
Ved gentagne overskridelser kan YouSee opsige abonnementet.
1

YouMusic fås med hastigheder fra 2 Mbit.

YouSee Foreningsbredbånd forudsætter tv fra YouSee eller din forening.
Inkl. Web-tv i Danmark med de fleste af dine tv-kanaler overalt. Adgang
til YouMusic kun i Danmark på en enhed ad gangen. Priser v/BS – ellers
tillæg på 39 kr./md. Fås ikke overalt. Se yousee.dk/bredbaandsfakta.

249,-

pr. md.

YouSee
Teglholmsgade 1
0900 København C
YouSee A/S · CVR-nr. 25 76 75 78 · København

Oprettelse 100 kr.
Pris 1. md. 349 kr.

Mange fordele med
YouSee Foreningsbredbånd

Skru på din upog downloadhastighed

Få det bedste indhold
– på alle dine skærme

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 nu mulighed for selv at skrue på
up- og downloadhastigheden på din valgte hastighed – naturligvis uden det
koster ekstra. Det kalder vi ”Bland Selv”. Så er dit Bredbånd hurtigt, uanset
hvad du skal bruge det til. Du kan skrue på vores 4 hastigheder således:

Nu kan din pc, iPad, iPhone og Android telefon eller
tablet blive til et tv. Du kan nemlig se de fleste af dine tvkanaler med Web-tv, uden det koster ekstra. Så kan
du se tv overalt. Du kan også nemt leje de nyeste film
direkte via Web-tv til din pc.

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.
Web-tv
Har du brug for et ekstra tv? Nu kan du se de fleste af dine tv-kanaler på
din pc, iPad og iPhone overalt. Bemærk, at du også kan se tv overalt via din
Android telefon eller tablet, hvis den understøtter Android version 2.2 eller
højere.

15/3 Mbit (199 kr./md.):
30/6 Mbit (249 kr./md.):
60/12 Mbit (279 kr./md.):
100/20 Mbit (379 kr./md.):

kan ændres til 12/6 Mbit og 9/9 Mbit
kan ændres til 24/12 Mbit og 18/18 Mbit
kan ændres til 48/24 Mbit og 36/36 Mbit
kan ændres til 80/40 Mbit og 60/60 Mbit

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. 10 min. før
ændringen slår igennem.

YouMusic
Savner du en gammel klassiker, eller trænger du til noget helt nyt musik?
Med YouMusic får du adgang til mere end 20 mio. musiknumre i alle genrer,
som du kan tage med dig overalt.
Bland Selv
Som noget helt nyt har du med YouSee Foreningsbredbånd selv mulighed
for at skrue på up- og downloadhastigheden på dit Bredbånd. Så er dit
Bredbånd h
 urtigt, uanset hvad du bruger det til.

Få verdens største
musiksamling
Med YouSee Foreningbredbånd behøver du ikke længere at købe musik. Du har nemlig YouMusic med adgang
til over 20 mio. musiknumre i alle genrer på din pc, iPad,
iPhone og Android telefon eller tablet. Der er noget i alle
genrer og for enhver smag.

24/12 Mbit

Hente
meget

30/6 Mbit

Læs mere på yousee.dk
Sende
meget

18/18 Mbit
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© 2011 Warner Bros.
Entertainment Inc.

Sådan kan du selv skrue på dit Bredbånd, hvis du vælger 30/6 Mbit

