Velkommen til en verden af
muligheder via dit fiberstik

Få tv, bredbånd og telefoni
i én samlet pakke

Få mere ud af tv fra YouSee
med et Plusabonnement

Med HomeTrio Fiber får du én samlet pakke med de bedste tv-kanaler, lynhurtigt
bredbånd og telefoni. Du kan vælge mellem 4 forskellige pakker afhængig af, hvor
mange tv-kanaler du ønsker. Derudover vælger du selv, om du vil have fastnet- eller
mobiltelefoni.

Med et Plusabonnement kan du få
mere ud af tv fra YouSee. Du får altid
første måned for 0 kr., så du kan opleve forskellen. Abonnementet kan
frit opsiges, hvis du altså kan undvære det.

Du kan blandt andet:
• Se tv på dit tv, mobil, tablet og pc - både ude og hjemme
• Leje film og serier direkte fra sofaen
• Få fri adgang til en ny premierefilm hver måned, uden det koster ekstra
• Få fri adgang til millioner af musiknumre med YouSee Musik
• Tilkøbe Netflix og HBO og få direkte adgang på tv’et
Installationen af HomeTrio Fiber sørger vi selvfølgelig for og vi hjælper dig også
godt i gang. Ønsker du ikke tv, kan du også få en løsning kun med bredbånd og
telefoni.

Paus, spol og optag dine yndlingsprogrammer. Optag op til 120 timers
tv på din digitalboks og se det, når
det passer dig. Du kan både optage
et enkelt program eller en hel serie af
programmer. Oplev desuden forskellen, når du kan sætte fodboldkampen på pause. Så går du ikke glip af
kongemålet, hvis der lige er andre
gøremål.

jævnligt ud i titlerne, så du aldrig løber tør for underholdning. Så kan du
roligt invitere venner og familie over
til den perfekte filmaften.
Med YouSee’s store tv-arkiv kan du
desuden se dine yndlingsprogrammer, når det passer dig. Så kan du fx
se søndagens afsnit af din yndlingsserie om mandagen. Du kan også gå
på opdagelse i arkivet, der har alt fra
dokumentarer og satirer til børneunderholdning fra den seneste uge
og måned. Vi opdaterer selvfølgelig
arkivet hele tiden, så du altid har
adgang til de nyeste udsendelser.

Ekstra meget underholdning
Du kan også få fri adgang til masser
af gode film og serier i kategorier som
børn, action og komedie. Vi skifter

Med Plusabonnement kan du:

Med tv fra YouSee er det store overblik altid lige ved hånden, så du er fri for at
zappe rundt. Ét tryk på fjernbetjeningen sender en overskuelig tv-guide frem på
skærmen.

Sæe dit tv på pause,
hvis du bliver forstyrret

Optage dine favorier og
se dem, når det passer dig

Spole tilbage og se igen

Finde det, du gik glip af
i dit store tv-arkiv

Få tv i flere rum – trådløst
Kampen om fjernbetjeningen er slut. Med ”TV i flere rum” kan du tilslutte flere tv i hjemmet. Så
kan hele familien se lige det de vil.
Tv-signalet leveres helt trådløst, og du sætter hurtigt og let dit tv til. Du slipper for at trække kabler
rundt i hele huset, og du kan nemt placere dit tv, præcis hvor det passer dig. Du tager selvfølgelig
alle dine kanaler og tv-funktioner med rundt i hjemmet på dine ekstra tv-skærme. Den høje
hastighed på fiber betyder også, at I kan se tv i op til 5 rum samtidig, ved tilkøb af ”TV i flere rum”.

Kom godt i gang
Hos YouSee leverer, installerer og sørger vi for, at du kommer godt i gang med HomeTrio Fiber.

Få mere at vide hos vores fiberkyndige konsulenter
på 70 70 30 70 eller på yousee.dk/fiber
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