
Til beboerne i E/F Andebakkegården     Maj 2019 
Rabatter på YouSee-bredbånd, bredbånd uden tv og 6 måneders gratis YouSee-boks 
 

YouSee har i mange år leveret tv og bredbånd til E/F Andebakkegården, og en ny rammeaftale med YouSee 

sikrer beboerne en række rabatter og fordele: 

En stor del af beboere i E/F Andebakkegården har bredbånd fra YouSee, og de vil - afhængig af den 

hastighed de har købt – automatisk få nedennævnte rabatter fratrukket deres næste regning.  

Rabatpriserne gælder også for nye bredbåndskunder, og de er velkomne til at bestille på tlf. 70 70 40 40. 

Man kan nu også vælge bredbånd, uden samtidig at skulle have en tv-pakke. 

 

 

Hastighed: Normalpris: Pris / md.: 

25 Mbit / 5 Mbit 249 kr. 229 kr. (spar 240 kr. p.a.) 

50 Mbit /10 Mbit 269 kr. 239 kr. (spar 360 kr. p.a.) 

100 Mbit / 20 Mbit 299 kr. 269 kr. (spar 360 kr. p.a.) 

150 Mbit / 30 Mbit 349 kr. 299 kr. (spar 600 kr. p.a.) 

300 Mbit / 60 Mbit 399 kr. 349 kr. (spar 600 kr. p.a.) 

500 Mbit / 60 Mbit 449 kr. 399 kr. (spar 600 kr. p.a.) 

1000 Mbit / 100 Mbit 499 kr. 449 kr. (spar 600 kr. p.a.) 

 

 

TV-boksen fra YouSee: 
 

Med YouSee Tv-boksen får man nem og hurtig adgang til masser af underholdning – uden af være bundet af 

faste sendetider. Man kan optage, pause, spole, og starte programmer forfra. Leje af boksen koster normalt 

99 kr. om måneden, men beboerne i E/F Andebakkegården får den  til 30 kr. om måneden.  

 

Nye bokskunder kan prøve boksen gratis i seks måneder – se vedlagte brochure. Boksen kan afhentes i 

YouSee butikkerne: f.eks. Falkoner Allé 3, 2000 Frederiksberg eller på Fisketorvet, Kalvebod Brygge 

59,1560 København eller Klampenborgvej 244, 2800 Lyngby. (Medbring gerne vedlagte brochure) 

 
 

   
 

Se din tv-pakke på alle skærme, overalt i Europa 
 

Sommerferien nærmer sig, og med en tv-pakke fra YouSee kan du uden omkostninger tage dine tv-kanaler 

og streamingtjenester med dig overalt i Danmark og i hele EU, både på tablet og mobil. Du benytter blot 

app’en YouSee Tv & Film og den hentes den i App Store eller Google Play.  
På computeren kan du se tv på tv.yousee.dk Det kræver blot et login, og har du allerede oprettet et YouSee 

login f.eks. ifm. YouSee bredbånd eller YouSee Mobil, kan du blot bruge dette.  

Alternativt kan du oprette et login på yousee.dk/opretlogin og vælg fanen ’’Tv via en forening’’. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte YouSee på telefon 70 70 40 40. 

 

Venlig hilsen 

YouSee 



Tv-boksen forudsæ!er en tv-pakke fra din forening eller YouSee. Tv-boksen skal tilslu!es en internetforbindelse, enten via  kabel 
eller trådløst (5 GHz wifi). Prisen på din tv-boks vil e"er 6 mdr. være 30 kr./md. Tilbuddet gælder kun Humax 2000 boksen og 
gælder t.o.m d. 31/7 2019. Dit abonnement på tv-boksen fortsæ!er e"er de 6 måneder medmindre du opsiger det. 

Se Suburbicon med Paramount+

© 2018 Paramount Pictures.  
All Rights Reserved.

Få de bedste tv-oplevelser med  
YouSee tv-boksen
Medbring de!e ark og besøg din lokale  YouSee-butik og hør mere om 
 muligheden for at prøve  Humax 2000 boksen (med harddisk) for 0 kr. i 6 mdr. 
eller ring på 7070 4070.
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Få nem adgang til  
al din underholdning

Særligt tilbud til dig  

på Humax 2000 boksen

Prøv 
tv-boksen 

for 0 kr. 
i 6 mdr.

Paramount+
Få fri adgang til masser 

af biograffilm fra Paramount 
Pictures.

YouSee Premiere
Se månedens udvalgte 
premierefilm, når du vil 

– kvit og frit.

Pause • Spol • Optag
Pause, spol, optag og start  

tv-programmer forfra.

Stort tv-arkiv
Find det, du gik glip af

i tv-arkivet.

Tv på alle skærme
Se tv på mobil, tablet og pc  

– både hjemme og på farten.

Bland Selv
Med en tv-boks kan du blande og ski"e indholdet 

af Bland Selv-pakken med tv og streaming på et 
splitsekund – direkte via tv-boksen.


