Tv-pakker med stor fleksibilitet
Og særlige prisfordele i samarbejde med din forening

Faste tv-pakker - Se tv-pakker med valgfrihed på bagsiden

Grundpakke
25 faste tv-kanaler

Mellempakke
35 faste tv-kanaler

DR1, DR2 og DR3 Synstolkning følger automatisk med.

Se tv på mobil, tablet og pc
Uanset hvilken tv-pakke du har, kan du se nyheder på din
mobil i toget, din yndlingsserie på en tablet under dynen og
fodboldkampen på din pc. Du kan nemlig tage de fleste af
dine tv-kanaler med dig overalt i Danmark.
Se hvordan på yousee.dk/tvoveralt.

Tv til dig som foreningskunde

Fuldpakke

61 faste tv-kanaler

Sammensæt din egen tv-pakke
Supplér en Grundpakke med 10, 20 eller 36 valgfrie kanaler
og udskift dem hver måned – uden det koster ekstra.

Så kan du tilpasse dine tv-kanaler til store sportsbegivenheder, tv-premierer eller det, som interesserer dig lige nu.

Tv-pakker med valgfrihed - Kombinér Grundpakken med de kanaler, der passer dig

+ 10

+ 20

Valgfrie Kanaler

180 kr./md. ekskl. Grundpakken

+ 36

Valgfrie Kanaler

230 kr./md. ekskl. Grundpakken

Valgfrie Kanaler

280 kr./md. ekskl. Grundpakken

Underholdning

Sport

Dokumentar

Børn

Nyheder

Musik

Internationalt

En tv-boks med masser af muligheder
Slip for faste sendetider
Uanset hvilken tv-pakke du vælger, kan
du slippe for faste sendetider. Med en
YouSee Tv-boks kan du nemlig finde
de tv-programmer, du gik glip af i det
store tv-arkiv. Optage din yndlingsserie
til en regnvejrsdag. Sætte et program
på pause. Starte det helt forfra, eller
spole tilbage og se det igen.

Tv-arkiv

Pause

Optag

0,-

første måned*
Herefter 30 kr./md.*
For kunder i antenne/boligforeninger uden
særlig aftale: 99 kr./md.

Start forfra

Besøg yousee.dk eller YouSee-butikken

Stream serier via tv-boksen
Med en YouSee Tv-boks kan du samle
al din underholdning ét sted. Du kan
nemlig også se Netflix, HBO Nordic og
C More via boksen. Så kan du fx zappe
direkte fra TV 2 Zulu til dine yndlingsserier på Netflix. Så bliver det ikke
nemmere. Læs hvordan på yousee.dk/
boks

