
Møde med 

Afd. 21



Agenda 

1. Markedet for tv og bredbånd

2. Jeres anlæg og priser

3. YouSee’s tilbud
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YouSee kan sikre lavere priser

Vi forhandler tv-rettigheder for: 

1.200.000 i YouSee

300.000 i Home Trio

800.000 hos Get i Norge

2.300.000 husstande 

Boxer har ca. 300.000 husstande

Fibia har ca. 100.000 husstande

Stofa har ca. 400.000 husstande



En gennemsnitsdansker 

ser 2 timer og 30 minutter 

om dagen 

http://www.google.co.in/imgres?imgurl=http://i.huffpost.com/gen/2104002/images/o-BRITISH-MEAL-TIME-facebook.jpg&imgrefurl=http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/09/26/families-eat-together-tv-eating-habits-brits_n_5886398.html&h=1000&w=2000&tbnid=cA9I3sbkP4vAvM:&zoom=1&docid=zorRzf_feIaZHM&ei=-KcOVabrJMbJOdWegOAC&tbm=isch&ved=0CDwQMygXMBc


73-årige ser 4 timer 

og 9 minutter hver dag !

Kilde: DR Medieudviklingen 2017



.





Tv-forsyningen hos jer



I ejer selv anlægget og YouSee står for:

- Signalforsyning

- 24-timers overvågning 

- Service

- Opkrævning af Grundpakken via AAB



I dag leverer YouSee følgende:

93 Grundpakker

5 Mellempakker

21 Fuldpakker

119

16% har valgt YouSee-bredbånd ! 19

26% har valgt programkort / boks 31

ca. 20% har valgt telefoni



Vi tilbyder et valg imellem tre faste tv-pakker 
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Priser pr. måned inkl. moms, service og Koda CopyDan :

Nuværende pris Listepris

Grundpakken Kr. 164 Kr. 259

Mellempakken Kr. 374 Kr. 439 

Fuldpakken Kr. 499 Kr. 564



Vælg 10, 20 eller 36 kanaler ovenpå Grundpakken 
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Vælger du dine kanaler selv, behøver du enten en YouSee tv-boks eller kort og kortlæser. 

Kortlæseren koster 299 kr. Første kort medfølger uden beregning.

10 Valgfrie tv-kanaler

180 kr./md. (18 kr. pr. kanal)

(ekskl. Grundpakke)

20 Valgfrie tv-kanaler

230 kr./md. (11,50 kr. pr. kanal)

(ekskl. Grundpakke)

36 Valgfrie tv-kanaler

280 kr./md. (7,80 kr. pr. kanal)

(ekskl. Grundpakke)



Priser pr. måned inkl. moms, service og Koda CopyDan

YouSee’s

Faste tv-pakker Bland Selv

YouSee’s Grundpakke (26 kanaler/points) Kr. 164 Kr. 164 

Grundpakke + 10 kanaler/points i frit valg

(Svarer til Mellempakken) Kr. 374
164+180 = 

Kr. 344 

Grundpakke + 20 kanaler/points i frit valg - 164+230=

Kr. 394  

Grundpakke + 36 kanaler/points i frit valg 

(Svarer til Fuldpakken)

Kr. 499 164+280=

Kr. 444





Vælg selv, hvad du vil se

17+ en masse internationale kanaler. Se mere på yousee.dk



Der kan være mange penge at spare

hvis du i forvejen betaler for en streamingtjeneste

18Månedspriser afrundet til nærmeste hele krone.

Normalpris 99 kr. 99 kr. 
(kun Viaplay)

49 kr. 99 kr. 49 kr.

Bland Selv 36
(7,78 kr. pr. point)

39 kr. 47 kr. 23 kr. 39 kr. 23 kr.

Jo flere point du vælger, jo billigere bliver streamingtjenesterne. Spar mere end 50 %!



2 ud af 3 vælger streaming i deres Bland Selv-pakke

så vi sætter fokus på streamingtjenester

19* Ved Bland Selv 36

Få streamingtjenester … Spar op til 61%

Din månedspris 39 kr. 

Normalpris 99 kr.

Besparelse 60 kr. 

(61%)



Eksempel på en Bland Selv 10-pakke

for den sportsinteresserede

Mellempakke med 

Bland Selv

http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Viasat_Golf_HD.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/C_More_Tennis.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Motors.aspx
http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://espngrantland.files.wordpress.com/2015/09/cristiano-ronaldo-yell.jpg?quality=100&strip=all&w=694&imgrefurl=http://grantland.com/the-triangle/the-evolution-of-cristiano-ronaldo-real-madrid-manchester-united/&h=390&w=694&tbnid=4cDRAp2S7u9CvM:&docid=20LQK7aA6WpVgM&ei=ZLM0VrOaNMP9ygOv3KiADw&tbm=isch&ved=0CBEQMygOMA44yAFqFQoTCLPc1rLa7MgCFcO-cgodLy4K8A


Eksempel på en Bland Selv 10-pakke

for den sportsinteresserede

Mellempakke med 

Bland Selv

http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Motors.aspx
http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://espngrantland.files.wordpress.com/2015/09/cristiano-ronaldo-yell.jpg?quality=100&strip=all&w=694&imgrefurl=http://grantland.com/the-triangle/the-evolution-of-cristiano-ronaldo-real-madrid-manchester-united/&h=390&w=694&tbnid=4cDRAp2S7u9CvM:&docid=20LQK7aA6WpVgM&ei=ZLM0VrOaNMP9ygOv3KiADw&tbm=isch&ved=0CBEQMygOMA44yAFqFQoTCLPc1rLa7MgCFcO-cgodLy4K8A


Ekstrakanaler - over 100 kanaler at vælge imellem:
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Bland Selv TV og Ekstrakanaler

Sådan installeres programkort og kortlæser
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30 kr. pr. måned !

25
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YouSee Premiere - månedens film fra os til dig  

Hvornår? Med YouSee Premiere giver vi hver måned kunder med 

YouSee tv-boksen fri adgang til en udvalgt lejefilm. 

Hvordan? Tv-boks kunder bestemmer selv, hvornår de vil se 

filmen inden for den givne måned. Og de kan se filmen 

lige så mange gange, de vil. 

Filmen er tilgængelig via deres tv-boks, på tv.yousee.dk 

og i YouSee Tv & Film app’en. 



Den nye YouSee aftale



4K Ultra HD tv



4K, Ultra HD, 8K

80% af os ser vores tv og streamingtjenester på boligens største tv  



Meget flottere billeder                        

med 1080p, 4K, 8K 

8K UHD
(~60-70 Mbit)

4K UHD
(~30-35 Mbit)

HD 1080p
(~8 Mbit)



VM i fodbold til sommer 

sendes i 4K !

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://ronaldo.com/dk/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/GettyImages-859060188.jpg&imgrefurl=http://ronaldo.com/dk/2017/12/21/landsholdet-har-valgt-vm-lejr/&docid=w3DrHFAcy1ayJM&tbnid=0UWRkft3uykBiM:&vet=10ahUKEwjCu62DuYLaAhXJiSwKHbLxCywQMwhIKBIwEg..i&w=1024&h=660&bih=415&biw=1017&q=landsholdet&ved=0ahUKEwjCu62DuYLaAhXJiSwKHbLxCywQMwhIKBIwEg&iact=mrc&uact=8


Du kan tage dine 

tv- og streamingkanaler 

med på ferie i Europa !

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/WRuvzFRvZrI/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DWRuvzFRvZrI&docid=_QF0V479Jkwg5M&tbnid=Pjk_4Dc7-3LMkM:&vet=10ahUKEwiZ_cX9uYLaAhXFVSwKHQPKB-sQMwiMASgoMCg..i&w=1920&h=1080&bih=415&biw=1017&q=europa flag&ved=0ahUKEwiZ_cX9uYLaAhXFVSwKHQPKB-sQMwiMASgoMCg&iact=mrc&uact=8


YouSee på alle skærme



YouSee Tv & Film app

• Adgang til din tv-pakke på mobil, 

tablet og computer

• Overskuelig tv-guide med mulighed 

for påmindelser for program start

• Favoritmarkeringer, så du nemt 

kan finde de programmer og film 

du bedst kan lide

• Se videre på udsendelser i Tv-arkiv

• Afspilning via AirPlay og 

Chromecast til den store skærm



Se fjernsyn, uden at have et fjernsyn ! 



Lynhurtig bredbånd



YouSee investerer 3,5 mia. kr. 

i hurtigere bredbåndsforbindelser

Politikerne / Energistyrelsen ønsker 

100 Mbit i 2020

YouSee leverer 1000 Mbit i 2018 !



Sådan sikres I den bedste forbindelse

1. Med en opgradering af kabel-tv-nettet udvides frekvensbåndet til 1218 MHz. 

2. Den ekstra båndbredde giver en øget stabilitet, mere kapacitet og endnu bedre 

brugeroplevelser med mere båndbredde til de enkelte tv-kanaler og dermed 

skarpere tv-kanaler. 

3. Så er I fremtidssikret – og skal ikke bekymre jer om den fremtidige digitale 

efterspørgsel og udvikling på bredbånd og tv.

39

Fakta om opgraderingen

• Vi bruger eksisterende kabler og 

opgraderer alt udstyr i kabel- tv-nettet: 

centraler, forstærkere, filtre mv.

• Ved en opgradering sikres samtidig 

sikkerhed for hurtigere fejlfinding og 

nemmere vedligeholde af kabelnettet.

Vi indbygger nye overvågningsalarmer, 

der gør det muligt at fejlrette, før kunden 

opdager det. Det vil øge stabiliteten.

• Det nye kabel-tv-net er også klar til at 

tv-selskaberne begynder at sende i 

den nye 4K og 8K UHD-standard 



Højere hastigheder:

YouSee investerer 3,5 milliarder kr. i udbygningen af vort net !



Ombygningen koster 

178.500 kr.

men YouSee betaler 

mod en ny 5-årig aftaleperiode 



Fuld frihed:

Ingen beboer tvinges til at købe 

en tv-pakke, eller andre YouSee-produkter,

ifm. den nye YouSee-aftale



Stream din underholdning direkte til dit tv

Med Chromecast kan du afspille tv, film og serier fra 

din smartphone eller tablet og se det trådløst på dit tv. 

▪ Det kræver en Chromecast-dongle, og at dine 

enheder er på samme trådløse forbindelse.

▪ Hvis du vælger Chromecast løsningen, skal du 

downloade YouSee Tv & Film App’en til din tablet 

og smartphone. Så er du i gang. 

▪ Du kan købe en Chromecast hos fx YouSee Butik 

og Elgiganten. 
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Bredbånd



Når du har tv gennem din forening, kan du også få YouSee Bredbånd. 

Det giver dig hurtigt og stabilt bredbånd med garanterede hastigheder. 

Få tryghed når du er online på din computer, tablet og smartphone

YouSee Sikkerhedspakken følger med i købet, så du altid kan færdes trygt 

på internettet. Med Sikkerhedspakken er du sikret både ude og hjemme. 

Mange danske internetforbindelser er forsøgt hacket inden for det sidste år. 

Måske er du mere sårbar, end du tror? 

Med YouSee Sikkerhedspakken kan du bl.a. 

√ beskytte børnene på nettet √ shoppe trygt og sikkert online

√ få effektiv antivirus √ gå på netbank uden bekymring

Bredbånd med indbygget sikkerhed

45Sikkerhedspakken leveres i samarbejde med F-Secure

Hver 3. dansker har 

været udsat for 

cyberkriminalitet

Kilde: Digitaliseringsstyrelsens rapport 

”Danskernes informationssikkerhed” fra marts 2017.



Sikkerhedspakken – hvad får jeg?

4

6

Tryghed døgnet rundt YouSee

Sikkerhedspakken

Til computere 

tablet og 

smartphone

Gratis 

Antivirus

Vores tidligere

Sikkerhedspakke

Kun Computere

Forældrekontrol – Sikrer dig at dine børn er godt beskyttet på internettet og 
skærmet i mod skadeligt indhold

Bankbeskyttelse – Shop sikkert online og foretag dine bankærinder sikkert

Multidevice beskyttelse – Komplet beskyttelse af din Mobil, Tablet og Computer

Sikker søgning – Viser hvilke links i et søgeresultat, som er sikre at klikke på

Antivirus – Beskyttelse mod virus og spyware

Surfbeskyttelse – Blokere skadelige links og hjemmesider

Pro aktiv beskyttelse – Fungerer aktivt i baggrunden og advarer inden skaden sker

Lokaliser din enhed – Find den tabte eller stjålne enhed inden der sker noget 
skadeligt

Gratis produkt support



Nye og nuværende bredbåndsabonnementer kan få 

YouSee Sikkerhedspakken til alle internet devices

Du kan tilkøb flere licenser

Ved køb af et 

bredbåndsabonnement følger 

3 licenser automatisk med

+ 2 licenser 20 kr.

+ 7 licenser 30 kr.

+ 12 licenser 40 kr.

+ 17 licenser 50 kr.

Du kan tilkøb følgende antal licenser

Eksisterende 

bredbåndskunder 

kan også tilkøbe 

Sikkerhedspakken til 

deres abonnement

5 licenser 29 kr.

10 licenser 39 kr.

15 licenser 49 kr.

20 licenser 59 kr.

Én licens 

beskytter 

èn device

= computer, 

tablet 

eller mobil



2/0,5

Mbit

129 kr.

4/0,5

Mbit

149 kr.

Garanteret 

hastighed

YouSee Foreningsbredbånd

- inkl. Sikkerhedspakke

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

100/20

Mbit

269 kr

300/60

Mbit

349 kr.

500/60

Mbit

449 kr.

1000/100

Mbit

649 kr.

25/5

Mbit

229 kr.

50/10

Mbit

239 kr.

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

√ Sikkerhedspakke

√ Trådløst modem

* Hastigheder 80/10 Mbit og 150/30 Mbit kan kun købes via YouSee Kundeservice 



Alternativ leverandør:

100/25 til 229 kr. 
www.hiper.dk







Telefoni



YouSee Mobil



Meget mere end et mobilabonnement

Med YouSee Mobil er du på Danmarks bedste mobilnetværk, 

som Teknologisk Institut har målt til at være det bedste. 

For dig betyder det, at du får den bedst mulige adgang til 

4G og hurtigste up- og download i Danmark. 

Selv det bedste mobilnetværk kan have svært ved at trænge 

igennem termoruder og tykke betonmure. 

Derfor er Wi-Fi Opkald inkluderet i mobilabonnementet, så du kan ringe 

over wi-fi ved at bruge en wi-fi forbindelse som indendørs mobilmast. 
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Danmarks bedste Mobilnetværk – nu med tale på 4G og Wi-Fi Opkald

Tale på 4G (VoLTE)

1. Bedre tale dækning med TDC’s 4G netværk

2. Kortere opkaldstid og forbedret lydkvalitet

3. 4G tale og data kan bruges samtidigt

55

Wi-Fi Opkald

1. Forbedre indendørs mobildækningen ved at ringe via 

en Wi-Fi forbindelse

2. Kræver en mobil der understøtter Wi-Fi Opkald

3. Tilgængeligt på alle famlieabonnementer med Fri Tale

4. Automatisk overgang mellem Wi-Fi og 4G tale 
(talekaldet fastholdes når man går udenfor Wi-Fi signalet og har 4G dækning)
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Det bedst til mobilen

Musik non-stop

Dit abonnement giver dig også millioner af musiknumre, som 

du kan lytte til, når og hvor du vil. Også når du ikke er på nettet.

Ekstra abonnement

Uanset hvilket abonnement du vælger, kan du få op til 

4 ekstra abonnementer for kun 139 kr./stk. pr. md. 

Dobbelt Data 

Som YouSee bredbåndskunde får du dobbelt op på din mobildata, 

når du køber et YouSee mobilabonnement. 

Roaming i 36 lande

Fri tale, sms, mms og op til 10 GB data. Så kan du tale, sende 

billeder og finde vej uden at bekymre dig om regningen



Mobilabonnementer
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Gennemsnitlig skifter

vi danskere mobiltelefon

hvert andet år

(Mellem 18 og 22 måneder)  



Få tilskud til ny mobil hvert år

1. YouSee Mobilopsparing

2. Få 300 kr. i tilskud allerede 

første dag

3. + 300 kr. efter et halvt år

4. = 600 kr. i tilskud til en ny 

mobil, hvert år.
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YouSee Musik app

• Adgang til over 30 millioner musiknumre

• Redaktionelle playlister med temaer og de nyeste hits

• Personlige playlister og favoritmarkeringer

• Offline-funktion, så man kan lytte til musik uden 

internetforbindelse

• Afspilning til AirPlay, Chromecast og SONOS

• Adgang til YouSee Musik på både app og web



YouSee Telefoni



YouSee Telefoni er ip-telefoni

Med YouSee Telefoni forbinder du din telefon til dit 

bredbåndsmodem. Din pc behøver selvfølgelig ikke stå 

tændt, for at du kan ringe, men bredbåndsmodemmet 

skal være tændt.

1. Uanset hvilket abonnement du vælger, får du 

automatisk adgang til 5 ekstra tjenester: 

• Voicemail, Viderestilling, Banke På, 

Saldokontrol og Vis Nummer

2. Du bestemmer selv, om du vil have et nyt 

telefonnummer eller beholde dit eksisterende. 

3. Der er ingen binding og ingen oprettelsespris. 

62

Vi tilbyder flere abonnementer, så du nemt 

kan vælge det, der passer til dit forbrug

Telefoni Forbrug 20 kr./md. 
Få et billigt abonnement og betal efter forbrug

Telefoni Fastpris  89 kr./md. 
Ring for 0 kr. uden opkaldsafgift hele døgnet

alle ugens dage til alle danske fastnetnumre

Telefoni Fastpris Ekstra 124 kr./md.
Ring for 0 kr. uden opkaldsafgift hele døgnet

alle ugens dage til alle danske fastnet- og mobilnumre



Opsummering



OPSUMMERING:

ULEMPER:

- 5 års binding

FORDELE:

- Der ombygges til Gigacoax via Docsis 3.1 og I får Gigacoax

- Beboerne får 4K, den nye tv-standard

- Hurtigere fejlfinding og nemmere vedligehold 

- YouSee betaler de 178.500 kr. for ombygningen

Generelle fordele:

- Beboerne kan frit fravælge tv-forsyningen jvnf. den nye lov

- Beboerne kan skræddersy deres tv-behov via Bland Selv og streamingtjenester

- Beboerne kan aftage bredbånd uden tv

- Beboerne kan aftage fra andre leverandører (f.eks. Fullrate, Hiper, Fibia Waoo og Stofa)



Tak for jeres tid


