
25/5 Mbit
Inkl. sikkerhedspakke

249 kr./md.

Forsendelse . . . . . . . 99 kr. 
Oprettelse  . . . . . . . 299 kr. 
Min.pris i 6 mdr. . 1.892 kr. 

En god hastighed  
til en god pris 
En fin hastighed til dig, 
der er en del online, og 
som har et mindre behov 
for streaming. 
 

100/20 Mbit
Inkl. sikkerhedspakke

299 kr./md. 

Forsendelse . . . . . . . 99 kr. 
Oprettelse  . . . . . . . 299 kr. 
Min.pris i 6 mdr. . .2.192 kr. 

Når hele familien  
skal være på 
En rigtig god hastighed, 
når I er mange der-
hjemme, der er online og 
streamer samtidig. 

50/10 Mbit
Inkl. sikkerhedspakke

269 kr./md. 

Forsendelse . . . . . . . 99 kr. 
Oprettelse  . . . . . . . 299 kr. 
Min.pris i 6 mdr. . 2.012 kr. 

Når du har behov  
for mere fart 
En god hastighed til dig, 
der streamer en del og 
har behov for mere fart. 

300/60 Mbit
Inkl. sikkerhedspakke

399 kr./md. 

Forsendelse . . . . . . . 99 kr. 
Oprettelse  . . . . . . . 299 kr. 
Min.pris i 6 mdr. . .2.792 kr. 

Når det skal gå  
endnu hurtigere 
En rigtig hurtig hastighed 
til dig, der har et stort 
behov for både at 
streame i høj kvalitet og 
downloade tunge filer.

Bredbånd til dig som foreningskunde 

Få lynhurtigt og stabilt bredbånd  
Og indbygget sikkerhed

Er du lige så nem at hacke som alle andre? 

Hver tredje dansker har været udsat for cyberkriminalitet, og 
vi vil gerne sikre os, at du er beskyttet, når du færdes online. 
Derfor får du en sikkerhedspakke med i prisen, når du køber 
bredbånd hos os.

Med YouSee Sikkerhedspakken kan du bl.a.: 
√  Beskytte børnene på nettet 
√  Gå på netbank uden bekymringer 
√  Få effektiv antivirus  
√  Shoppe trygt og sikkert online 

De mest populære hastigheder
Se alle priser og hastigheder på yousee.dk/bredbånd.

Forudsætter adgang til YouSee Bredbånd via kabel-tv-stik (coax). På visse adresser forudsættes kabel-tv fra YouSee eller din forening. Tillæg ved opsætning af stik og tilslutning til 
YouSee’s eller foreningens kabelnet (ekskl. nedgravning af kabel). 6 mdr. binding. Priser v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr. pr. regning eller 9,75 kr. pr. regning v/BS) og 
tilmelding til e-kommunikation (ellers gebyr på 29 kr. pr. md.). Se yousee.dk/bredbaandsfakta. 

Garanterede hastigheder 



Har du brug for ekstra 
upload-hastighed? 
Spiller du spil online eller sender du store billed- og filmfiler, 
kan du tilkøbe ekstra upload-hastighed – også kaldet sym-
metriske hastigheder. Du kan vælge mellem en 25/25 Mbit, 
50/50 Mbit, 100/100 Mbit, 300/300 Mbit, 500/500 Mbit eller 
1000/500 Mbit*. Prisen er 50 kr. ekstra om måneden.

En god wi-fi-forbindelse 
Med et YouSee-bredbåndsabonnement, følger der altid 
et trådløst modem med – helt uden beregning. Modemmet 
sørger for, at du har god wi-fi-dækning i hele din bolig, og  
en god og stabil forbindelse. Og så er det oven i købet nemt  
at installere. Se hvordan på yousee.dk/bredbånd.

1.000 Mbit venter 
lige om hjørnet
Vi er i gang med at rulle fremtidens bredbånd ud i hele 
Danmark. Vi kalder det Gigabredbånd, fordi du kan få 
hastigheder på op til 1.000 Mbit! Måske er din adresse 
allerede opgraderet, så du kan bestille Gigabredbånd 
lige nu? Læs mere på yousee.dk/fremtiden.

*Symmetriske hastigheder kræver foreningsaftale om Gigabredbånd og Docsis 3.1-standard.
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