Den bedste tv- og
streamingoplevelse

Se Klovn The Final med YouSee

Valget er frit.
Valget er dit.
Hos YouSee har vi gjort det nemt for dig at bestemme, hvordan din perfekte
tv- og streamingoplevelse skal se ud. Du kan nemlig blande din helt egen tv- og
streamingpakke, og der er masser af underholdning at vælge imellem – så hvad
vælger du? Få det præcis, som du vil have det – og saml din underholdning ét sted.
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Bland din helt egen
tv- og streamingpakke
Det er nemt at komme i gang med at blande. Du skal bare have en Grundpakke, og så
vælger du, hvor mange Bland Selv-point du vil have oveni. Og jo større bunken med
point er, jo flere tv-kanaler og streamingtjenester kan du blande i din pakke.
Din Grundpakke indeholder allerede masser af underholdning – så det er helt op til dig,
hvad du gerne vil supplere den med. Flere serier? Mere børne-tv? Danske film? Bland
din pakke hjemme fra sofaen, og se, det du har valgt inden for få minuer. Hvis du får lyst
til at sammensæe din pakke på en ny måde, kan du skie det, du lige har valgt, ud igen
eer 30 dage.

5 gode grunde til at vælge Bland Selv
Du kan samle al din underholdning ét sted
Du kan frit vælge mellem over 50 tv-kanaler og 12 streamingtjenester
Du får et fantastisk overblik over al dit indhold og kan nemt finde dét, du vil se
Du kan lynhurtigt udskie dine tv-kanaler og streamingtjenester
Du får tv og streaming på én samlet regning

Bland Selv forudsæer internet – nogle steder fra YouSee

Al din underholdning
samlet ét sted
Med Bland Selv ligger dine yndlingsstreamingtjenester side om side med
dine yndlingskanaler. Og du kan lynhurtigt skie fra den ene til den anden og
søge på tværs af indhold. Så er det nemt at finde det, du er i humør til – uden
at miste overblikket.

Læs mere om
alt dét, du kan vælge,
bagerst i magasinet

Hvordan ser din perfekte pakke ud?
Sæt ring om dine favorier. Så kan du hurtigt tælle sammen og vurdere, om du skal have
10 eller 36 point at blande for.

Grundpakken Tv-kanaler du altid får med

Tjenester der følger med en tv-boks

DRTV

YouSee Premiere

Xee streaming

Tv-kanaler Bland Selv for 1 point pr. kanal
Sport

Dokumentar

Underholdning

Musik

Udland

Børn

Kræver et Ultra HD-tv
samt en Ultra HD tv-boks
eller et YouSee kort

Nyheder

Fransk

Fransk

Fransk/tysk

Tysk

Tysk

Tysk

Italiensk

Spansk

Streamingtjenester Bland Selv fra 2 point pr. tjeneste

10 point

5 point

3 point

6 point

4 point

3 point

6 point

4 point

2 point

4-15 point
Basis

Standard

Premium

SD, 1 skærm

HD, 2 skærme

Ultra HD, 4 skærme

Bland Selv 10

4 point

5 point

7 point

Bland Selv 36

10 point

12 point

15 point

4 point

2 point

Fleksibilitet i en
travl hverdag
Du bestemmer selv, hvor og hvornår du vil underholdes. Du kan nemlig se det
hele på alle dine skærme – og din underholdning indreer sig endda eer dig.
Fodboldkampen venter, mens du ser til maden. Serien begynder forfra, når du
kommer for sent hjem. Og du kan se de tidligere afsnit, når du vil. Med andre
ord skal du ikke vente på noget. Din underholdning er klar, når du er.

For at få adgang til samtlige funktioner skal du have en tv-boks.

Prøv tv-boksen
i din lokale
YouSee-butik

Tv-boksen giver dig den
perfekte tv-oplevelse
HD

Når du har glemt popcornene

Når hyggen skal stå knivskarpt

Når du har svært ved at vælge

Lad underholdningen på Netflix, Youtube og Viasat
Ultra HD stå endnu skarpere med UltraHD.

Se og optag alle de udsendelser, du vil
– på samme tid.

Sæt tv-programmer på pause, og start dem
forfra, hvis du missede starten.

Når du har andre planer
Find dine yndlingsprogrammer i det store
tv-arkiv, og se dem, når det passer dig.

Når du er på ferie

Når du hurtigt vil finde noget at se

Optag dine yndlingsprogrammer i skyen, og se dem på
alle dine skærme. På ferien, på farten eller derhjemme.

Få overblik og søg på tværs af alle dine tv-kanaler,
streamingtjenester, tv-arkiv og optagelser.

Netflix

Når du får lyst til at prøve nyt

Når det skal være ekstra nemt

Bland nemt og hurtigt nye kanaler og streamingtjenester i din pakke – direkte via tv-boksen.

Hop direkte til Netflix med et klik på
fjernbetjeningens Netflix-knap.

Når hjemmebiografen skal startes op

Når du kun vil have én fjernbetjening

Lej masser af film med få klik på fjernbetjeningen
– lige fra klassikerne til de store biografbaskere.

Indstil tv-boksens fjernbetjening, så den kan bruges
både til dit tv og din tv-boks.

Tv-boksen kan tilkøbes til din tv-pakke. Prisen afhænger af din foreningsaale hos YouSee. Forudsæer internet.

Når du skal have overblikket

Når du vil være opdateret

Få det fulde overblik over dine tv-kanaler
med tv-guiden.

Slip for besværlige kanalsøgninger.
Det klarer tv-boksen automatisk.

Nyd din
underholdning overalt

Hent YouSee
Tv & Film-appen på
yousee.dk/apps

Hvilken skærm du vil se din underholdning på, er op til dig. Du får den bedste tv- og
streamingoplevelse med en YouSee Tv-boks, men der er masser af andre muligheder.
Med YouSee Tv & Film-appen kan du fx tage dine tv-kanaler og streamingtjenester
med dig overalt og se dem, når og hvor du vil. I sofaen, i sommerhuset, eller når du
rejser i EU.
Pssst…
Har du et mobilabonnement hos YouSee? Så kan du streame i YouSee Tv & Filmappen overalt i Danmark – uden at bekymre dig om din mobildata. Det du streamer,
tæller nemlig ikke med i dit samlede dataforbrug.
Løber du tør for mobildata, vil kvaliteten på streamingoplevelsen falde, da hastigheden på din forbindelse sæes ned.
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TV 2 på farten kræver enten TV 2 Ude eller TV 2 PLAY.

Få adgang på lige den skærm du vil
Anbefalet

YouSee Tv-boks

Mobil

Tablet

Computer

Smart TV
(Samsung Tizen, LG, Android-tv)

Chromecast

Apple TV

YouSee Kort

DRTV
Du kan nemt gå på opdagelse
i DRTV’s store arkiv med flere
tusinde programmer og serier. Vi
har nemlig sørget for, at det hele
også findes på vores tv-boks, i
YouSee Tv & Film-appen og på
tv.yousee.dk. På den måde får du al
din underholdning samlet ét sted.

Ekstra
underholdning til dig

Xee
YouSee Premiere

Når du har tv fra YouSee, er der altid noget godt i fjernsynet. Vi
har nemlig fyldt din tv- og streamingpakke op med timevis af
ekstra underholdning – uden det koster ekstra.
Undtagelsen
YouSee Premiere – februar 2021
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1917

Dark Waters

De nyeste film
Glæd dig til at streame de største
danske film fra Nordisk Film og internationale storfilm – kort tid eer de
har været vist i biografen. Med tv fra
YouSee er du fx blandt de første i Danmark, der får fri adgang til at se Klovn
the Final, Bombshell og Dark Waters.
Og senere på året kan du glæde dig
til Druk og Retfærdighedens Ryere.

Med YouSee Premiere får du hver måned
fri adgang til en ny, håndplukket premierefilm. Så der er altid en god film til hyggen.
Du kan se den på både tv, mobil, tablet og
computer. YouSee Premiere følger med
YouSee Tv-boksen.

YouSee’s egen tv-kanal Xee byder
på underholdning i verdensklasse.
Og som noget helt særligt kan du frit
streame mange af Xee’s programmer.
Se fx original dansk underholdning
som den prisvindende serie 29, og hitserien Sunday med Melvin Kakooza,
når det passer dig.

Klar til at vælge?
Med Bland Selv løber du aldrig tør for underholdning. Der er nemlig masser af tv-kanaler
og streamingtjenester at vælge imellem – i alle genrer. Læs om dem alle sammen her, og
bland dem, du bedst kan lide, i din pakke.

3 point
Underholdning til hele familien. Inkl.
Nickelodeon, Nicktoons og Nick Jr.
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10 point
Alt det bedste fra TV 2 – nyheder, sport,
prisbelønnet fiktion, comedy og reality.

6 point
De nyeste og bedste film, populære serier, børneunderholdning & reality fra TV3.

2 point
Børneunderholdningen er sikret – til
børn i alle aldre. Inkl. 2 Disney-kanaler.

2 point
Alt om historie, natur og univers. Inkl.
National Geographic og Nat Geo Wild.
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6 point

1 point

Serier i verdensklasse, filmklassikere og
dybdeborende kvalitetsdokumentarer.

Til unge i alle aldre med originalt dansk
indhold – comedy, fiktion, e-sport mv.

1 point
Fokus på haven, rejser, loppefund og
livsstil fra hele verden. Film i weekenden.

1 point
Et væld af programmer med fokus på
livsstil, mad, indretning og design.

En frygtelig kvinde

5 point
Familiefilm, store blockbustere, nordiske
krimier og populære tv-serier.

4-15 point
Alt, hvad hjertet begærer af hitserier,
storfilm og spændende dokumentarer.

Olsen Bandens sidste bedrier

4 point
De hyggeligste danske filmklassikere,
fx Morten Korch og Olsen Banden.

4 point

1 point

1 point

De allerbedste spillefilm fra Danmark og
store blockbusters fra Hollywood.

Serier, serier og flere serier. I alle genrer,
så der er noget for enhver smag.

Britisk kanal med tankevækkende dokumentarer, standup, quizzer mv.

1 point

1 point

1 point
Kom tæt på hverdagens dramaer
– action fra virkelighedens verden.

Rasmus Klump

4 point
Serier i massevis – animation, komedie,
krimi og drama. Og meget mere.

3 point
Kvalitetsunderholdning til børn fra 1-8
år med dansk tale. Nyt hver uge.

Livsstilskanal med fokus på selvudvikling og vejledning til en rig hverdag.

Underholdning for de unge – intriger,
satire, stunts, glimmer og glamour.

1 point
Amerikansk socore erotik-kanal. Smagfuld og fræk med både humor og kant.

og der er meget mere ...

Streamingtjenester
fra 2 point
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Tv-kanaler
1 point

Mahew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

1 point

1 point

1 point

1 point

Sportsoplevelser inkl. optakt, populære
film og klassiske og nyere serier.

Fodbold af højeste karat fra den danske
Superliga mv. samt Formel 1.

Den perfekte sammensætning af sport,
comedy og livsstilsprogrammer.

Globale nyheder i et europæisk
perspektiv – skarpe, relevante historier.

1 point

1 point

1 point

1 point

Sport i lange baner: badminton, håndbold, cykling, ishockey, WTA-tennis mv.

Sport, sport og mere sport. Sportskanal
med LaLiga, Serie A-fodbold mv.
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1 point
Nordens første kanal i Ultra HD-kvalitet.
Sport, når det er allerskarpest.

Dansk sportskanal, der sender livesport mindst 10 timer om dagen.

Amerikanske nyheder om erhverv og
økonomi i Europa, USA og Asien.

1 point
Amerikansk nyhedskanal med globale
nyheder, økonomi og aktiekurser.

1 point
Internationale nyheder, dokumentarer
og reportager. Sender døgnet rundt.

1 point
Førsteklasses fakta om videnskab,
teknologi og historie – set fra nye vinkler.
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1 point
Live-golf i massevis året rundt. Med
danske kommentatorer og gode golips.

1 point
Der er fart for alle pengene til lands og
til vands. Til motorsportsentusiaster.

1 point
Lærerige historieprogrammer, natur,
videnskab, teknologi, dyr og kultur.

1 point
De bedste og mest eventyrlige programmer fra den vilde og eksotiske natur.

1 point
Tv for naturelskere med programmer
om jagt, fiskeri, og eventyr i vildmarken.

Kræver et Ultra HD-tv samt en Ultra HD tv-boks
eller et YouSee Kort

1 point
Danskernes 24-timers nyhedskanal
med nyhedsformidling, debaer mv.

1 point
Amerikansk nyhedskanal. Interviews,
talkshows, sportsmagasiner mv.

1 point
Britisk nyhedskanal. Sender hele døgnet.
Nyheder fra hele verden, reportager mv.

1 point
Forstå nutiden ved at lære fortiden at
kende gennem lærerige udsendelser.

1 point
Få pirret eventyrlysten med dokumentarer, ekspeditioner og ekstreme oplevelser.

1 point
Bliv klogere på dyreadfærd via spændende og lærerige programmer.

og der er meget mere ...

80 s
1 point
Overnaturlige fænomener, utrolige
opfindelser, og boligprogrammer.

1 point
Sjove og søde tegnefilm om familie,
skole og venskaber for lidt større børn.

1 point
Tegneserier og gode serier for børn
– både de helt små og de lidt større.

1 point
Autentiske og spændende indblik i en
inspirerende verden fuld af historie.

1 point
Lær gennem leg, fra matematik og sprog
til venskaber, i Disneys kendte univers.

1 point
Pædagogiske og lærerige tegneserier
tilpasset seerne. Særligt for de 2-6 årige.

1 point
Information er lig med underholdning
fortalt på en ny, overraskende måde.

1 point
Animerede serier i massevis – både med
gamle kendinge og nye, sjove figurer.

1 point
Børnekanal til de lidt større børn – både
serier og animationsfilm.

1 point
Klassisk musik, dans og jazz – krydret
med dokumentarer, portræer mv.

1 point
En blanding af aktuelle hits og kun de
største, hoeste, og nyeste videoer.

1 point
Tysksproget kultur- og samfundskanal med
fokus på Tyskland, Østrig og Schweiz.

1 point
Store skuldre, større hår og den største
musik – alt det bedste fra 80’erne.

90 s
1 point
Girl-power, Britpop og Grunge – det
ultimative 90’er-throwback med hit på hit.

1 point

1 point

Tysk underholdningskanal med film,
amerikanske serier, nyheder og shows.

Tysk underholdning med egenproducerede docu-soaps, comedy og krimier.

1 point

1 point

Tysk/fransk kulturkanal med bl.a.
reportager, film, kunst og kreativitet.

Populær fransk kanal med en bred programflade. Sender 24 timer i døgnet.

Vælg frit
1 point

Udski når
du vil

Få et sjovt pusterum fra hverdagen med
sjove tegnefilm for de lidt større børn.

1 point
Bliv opdateret på de seneste hitlister,
og se musikvideoer døgnet rundt.

1 point
Fransksproget kanal med en bred programflade – nyheder, film og serier mv.

1 point
Italiensk tv-kanal for hele familien
– nyheder, reportager, sport mv.

1 point
Spansk tv-kanal med nyheder, dokumentarer, debatprogrammer, serier, film mv.

Vil du vide mere?
•

Læs mere på yousee.dk/tv

•

Ring til os på 70 70 40 40

•

Besøg din nærmeste YouSee-butik

FK0139, 2105

Har du spørgsmål til fordelene ved at samle tv og streaming og
de forskellige valgmuligheder? Eller har du brug for hjælp til at
vælge den helt rigtige tv- og streamingpakke? Så er du altid
velkommen til at tage fat i os.

