Hvis Husejerforeningen i Strandvejskvarteret vil tegne
en ny 24 måneders rammeaftale med YouSee, tilbydes følgende:
•

YouSee ejer nettet og beboerne har derfor ingen omkostninger til drift, vedligehold, overvågning,
service samt nyudvikling af nettet.

•

YouSee har brugt 3,5 milliarder kr. på at opdatere vort overordnede kabelnet, og dermed bl.a. sikre
at den enkelte husstand i Strandvejskvartret i år får adgang til 1 Gigabit-hastigheder.

•

Moderniseringen af nettet har gjort det klar til den nye 4K tv-standard. 4K betyder ”fire gange flottere
tv-billeder” og alle fjernsyn som er solgt de sidste 6 år, er født med 4K, dvs. at når der (formodentlig
til sommer ifm. VM i fodbold) bliver sendt i 4K vil beboerne i Strandvejskvarteret kunne få glæde at
de knivskarpe billeder.

•

Ny lovgivning sikrer at den enkelte husstand frit kan vælge om den ønsker at købe produkter af
YouSee. En husstand kan således f.eks. vælge at afmelde sin tv-pakke og blot fortsætte med sin
bredbåndsforbindelse.

•

Via Bland Selv og Ekstrakanaler får den enkelte husstand mulighed for at skræddersy sit tv-produkt,
og nu billigere via den nye YouSee-boks. Man kan selv sammensætte sit mix af klassiske tv-kanaler
og streamingtjenester som f.eks. HBO Nordic, og dermed spare penge.

•

YouSee’s tv-bokse inkluderer streamingtjenesterne C More, HBO, Dansk Filmskat, Viasat Film inkl.
Viasat Play samt Netflix.

•

Beboerne kan trygt beholde de modems, programkort, tv-bokse og YouSee-mailadresser osv. de
allerede har i dag.

•

Mulighed for at få andre bredbåndsleverandører via YouSee’s net / det stik som allerede findes i
boligerne i Strandvejskvarteret, f.eks. Hiper

•

Via YouSee-app’en kan beboerne se deres individuelle tv-indhold på mobil, tablet og pc – også
udenfor hjemmet

•

YouSee More - et nyt fordelsprogram som giver husstande, med flere produkter fra YouSee,
mulighed for at vælge ekstra fordele: at kunne læse Danmarks bedst ugeblade og magasiner,
YouSee Musik, Film og serier, lydbøger via Bookmate og meget mere.

Rabatter ifm. en ny aftale med YouSee:
•

Rabat på tv-pakkerne: 14 kr. billigere tv-pakker pr. måned. Grundpakken vil således koste 166 kr.
Mellempakken: 346 kr. og Fuldpakken: 446 kr. med Bland Selv (alle priser inkl. Koda CopyDan).

•

Rabat på HBO Nordic: (20 kr. pr. måned)

•

Rabat på YouSee-boksen: Normalpris 99 kr. nu 30 kr. pr. måned (en besparelse på 828 kr. om året)

•

Rabatter på Bredbånd: (mellem 120 og 600 kr. om året, afhængig af den købte hastighed)

•

Rabat på mobiltelefoner via YouSee Mobilopsparing: (op til 600 kr. til køb af ny mobiltelefon)

