
Sådan sikrer du, at der er 
bredbånd og tv, når du fl y5 er ind

Kom på interesselisten og vælg dine YouSee produkter 
i god tid – det tager kun 2 minu/ er

Skal der være fuld fart på interne2 et i det øjeblik, du rykker ind 
med fl y2 ekasserne? Og skal der være hul igennem til masser 
af tv-kanaler og streamingtjenester, så snart du sæ2 er tv’et i 

stikkontakten? Det kan vi sørge for. 

Når du tilmelder dig holder vi dig løbende informeret omkring 
din indfl ytning, og bestiller du gennem hjemmesiden ovenfor, 
giver vi den første måned gratis!

Skriv dig op nu 
– tag stilling senere

Du behøver ikke at tage stilling til, hvilket 
abonnement du vil have lige nu. Du skal 
bare fortælle os, om du er interesseret 
– så holder vi dig opdateret og giver dig 
besked, når du kan bestille bredbånd 
og/eller tv. Så sørger vi for, at alt er klart, 
når du fl y2 er ind. 

Du binder dig ikke til noget ved at skrive dig på interesselisten, og det er helt valgfrit, om du vil bestille et produkt, 
når din fl ytning nærmer sig. 

Indtast dine oplysninger Tryk på knappen Tilmeld1 2 3Besøg nybyg.yousee.dk

Skriv dig op på nybyg.yousee.dk

Første 
måned til 0 kr. 
på både tv & 
bredbånd!
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Bland din egen
tv- og streamingpakke

Med YouSee Tv får du

TV

Lynhurtigt internet til hele familien

Med YouSee Bredbånd får du 

Med bredbånd fra YouSee får du ikke kun en hurtig internetforbindelse. 
Du får en forbindelse med høj stabilitet, der kan holde til, at I er mange på 
ne2 et samtidig. Vi ved nemlig godt, at livet er for kort til lange downloadti-
der og pixelerede hovedpersoner. 

Men du får mere end det. Du får også en sikkerhedspakke, så du og din 
familie altid kan færdes trygt på ne2 et.

Med tv fra YouSee får du ikke bare en klassisk tv-pakke. Du får mere 
end det. Faktisk får du noget, som du ikke kan få hos nogle andre 
tv-udbydere: Du får mulighed for at blande din helt egen tv- og 
streamingpakke. 

Og så giver vi dig ovenikøbet fri adgang til en lang række fi lm, serier, 
børneprogrammer og eksklusiv underholdning, som du kan se før alle 
andre – både via mobil, tablet og pc. 

Fleksible tv-pakker, hvor du selv er 
med til at vælge indholdet.

Hastigheder op til 1.000 Mbit

Mulighed for at optage, pause og 
spole i tv-programmer*

Et trådløst modem

Internet med høj stabilitet

Eksklusiv underholdning, som 
du kan se før alle andre

Fri adgang til masser af fi lm fra 
Paramount Pictures

En sikkerhedspakke til dig og din 
familie Få mere med

BREDBÅND
AWARD 
WINNING
Product

Skriv dig op på
nybyg.yousee.dk

*Kræver tv-boks


