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Ekstrakanaler
- giver jer
endnu mere
valgfrihed

Drømmen om merevalgfrihed, hvor vl selv vælger vores egne tv kanaler, har længe
hersket - både poliiiskog på brugerniveåu. Vikan nu tibydeter Ektråkanaler- en ny
losning hvorale husstande ndividuelt kan suppere deres lv pakke rned enkellkanaer
og vælge mellem mere end 70 kanaler, der kobes ov€n i husstandens tv- pakke.
Ekstrakanaler er deli flre prsklasser: 10, 20, 30 og 40 kr. pr kana.
Hvis man ønsker Ekstrakanaler skal man
minimur. købe iire kanaler.

Vld!

v de mere om Ekstrakanaler, kan du
besøge yousee.dklekslrakanaler Her kan
du æse om de mange kanaer der kan
lilvælges til Grundpakken. Du er selvføl'
gelq oqså velkommen ti at høre mere orn
EkslrakanalerhosYousee Salgsafdeling
på 80 60 50 00.
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eLer F! dpakk€
Kanaerleve@s båd€ i dcial os FID verson
Det er endnu ualkårel 0m kanalen b vs 3n del al udbudd€l
Ekstrakana 6r forudstter Yousee Korl og CA modul 6 er
Fo. arse HD rana er +årmodtage en/bof*n
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Yderligere oplysninger
om Ekstrakanaler
Med Ekstrakanaer kan man ndivduet sammens:etle sin lv pakke og kobe

lv kanaleroven Gflrnd- l,lelem ogFudpakken. Med Ekstrakanaerf& og
jeres brugere endnLr mere feksibiilet og endnu f ere vaganulgheder. Eksta
kanaler sendes kodet, og del el belyder at der skalbruges et kort og en

digta boks

eLleret CA-modulforat se de tlvagle Ekslrakanaer

M nimum kob af

fre kana er

Kanaer ldskiftes nemt va yousee.dk/iv
SlartForira kan bruges på a !e I lkobte Ekstrakanål€r fra Mel em og
Fu dpakken StartForlra funkl onen kræver al man har Yousee P us
De Ekslrakana/er som iindes i Me lem og Fuldpåkken kan man se
på sn pc nred Yousee Web tv, hvs man harYousee Bredbånd
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Sådan får man adgang

Ekstrakanaler

til

.q

Yousee Kort og digital kortlæser (cA-modul)
Har man en fadskænn med ndbygget
DVB'C modlåger kan man vælge
Youse€ Kort og el CA modulsom giver
adgang ti d€ vagte Ekstrakanaler. For ai
se HD'kanaler skal fladskærmens DVB-C

Yousee Kort

modtager også understøtle I!4PEG4.
Yousee Kort kosier et engangsbe øb på
100 kr opr€llelse. Hvis man lkke haren
digila kortlæser kan den kobes hos
Yousee tor 595 kr

;

Yousee Plus
Harrnan el bllledrørs-tv skalman væLqe Yousee Plus
som er en Yousee boks og ei Yousee Kort, for a1 iå
adganq ti/ de va/gle Eksirakanaler
Youse€ Plus kan bruges på ale ljernsyn og som
€kstra bonus giver YoLrSee P!s også adgang ti
spændende On Demafd-lienester som
StartForfra, ry ÆkM C nema, pause og optageYousee Plus koster 89 kr. om måneden

Yousee Plus

tt

information om
Ekstral<analer her:

Få mere

o yousee.dk/foreninger
r 80605000

YouS€6

aÆ Cj/F'ft

25 76 75 73.

