
Ved du, hvor hurtigt 
det skal gå? Ellers 
spørg os
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YouSee A/S · CVR-nr. 14 77 39 08 · København. W036, 1603.

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

Eventyrligt hurtigt 
bredbånd

Foreningsbredbånd

Nyd farten med masser 
af underholdning 

Med bredbånd fra YouSee får du ikke 
bare hurtigt bredbånd. Du får også 
al den bedste underholdning med 
tusindvis af fi lm og masser af 
serieafsnit fra C More. Og der er 
noget for enhver smag – action, 
komedier og kyssefi lm. 

Der er noget for enhver 
smag

Desuden får du masser af underhold-
ning til de små og stribevis af danske 
fi lmklassikere. Der kommer løbende
nyt til, og du kan se det hele på din 
mobil, tablet og pc. Eller dit tv, hvis du 
har AirPlay eller Chromecast.



Det bedste bredbånd 
til dig
Når du har tv fra din forening, kan du også få
Foreningsbredbånd. Det betyder, at du har adgang
til særlige bredbåndshastigheder og -priser.

Med bredbånd fra YouSee kan hele familien skype, 
streame fi lm, spille online, hente musik, uploade bil-
leder og surfe på samme tid. Og alle vores hastigheder 
giver dig adgang til fantastiske oplevelser på både 
mobil, tablet og pc.

Fuld fart og  masser 
af  underholdning

25/5
Mbit
og  

199 kr./md.
Opre� else 199 kr.
Pris 1. md. 398 kr.

Til dig med et mindre 
behov
En fi n hastighed til at tjekke mails og 
surfe på ne� et. Hastigheden er inklusive 
tusindvis af prisvindende fi lm og 
serieafsnit fra C More. Desuden får du 
masser af børneunderholdning og 
danske fi lmklassikere.

50/10
Mbit
og  

229 kr./md.
Opre� else 199 kr.
Pris 1. md. 428 kr.

En god hastighed 
til en god pris
Fint til dig, der gerne vil streame og 
have hurtigt bredbånd. Hastigheden 
er inklusive tusindvis af prisvindende 
fi lm og masser af serieafsnit fra C More. 
Desuden får du masser af børneunder-

holdning og danske fi lmklassikere.

100/20 
Mbit
og  

279 kr./md.
Opre� else 199 kr.
Pris 1. md. 478 kr.

Nu går det rigtig 
hurtigt 
En perfekt hastighed, når I er mange 
derhjemme, der er online samtidig. 
Hastigheden er inklusive tusindvis 
af prisvindende fi lm og masser af 
serieafsnit fra C More. Desuden får 
du masser af børneunder holdning 
og danske fi lmklassikere.

300/60
Mbit
og 

349 kr./md.
Opre� else 199 kr.
Pris 1. md. 548 kr.

Nu går det endnu 
hurtigere
En rigtig hurtig hastighed til dig, der 
har et stort behov for både at streame 
i høj kvalitet og downloade tunge fi ler.  
Hastigheden er inklusive tusindvis af 
prisvindende fi lm og masser af 
serieafsnit fra C More. Desuden får du 
masser af børneunderholdning og dan-
ske fi lmklassikere.

Adgang til fi lm og serier i hele Danmark. Ingen binding – kun 30 dages opsigelse. Se yousee.dk/bredbaandsfakta. Priser v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr. pr. regning eller 9,75 kr. pr. regning v/BS) og tilmelding til e-kommunikation (ellers gebyr på 29 kr. pr. md.). 
Fås ikke overalt. 


