Nu kaan alle med
m You
uSee Brredbånd
d få 3000 Mbit
V
Vi har nu opggraderet Yo
ouSee Bredbbånd, så vi kan
k tilbyde 300 Mbit tiil alle jeres
med
dlemmer/beeboere. Dett betyder, at
a det går riggtig hurtigt,, når de harr behov for at streame i høj kvaliteet
og downloade
d
tunge filer. Samtidig betyder udb ygningen aff nettet en øget kapaciitet, hvilkett er med til at
a
sikre
e kvaliteten
n for alle i nettet.
Værr opmærkso
om på at neettet i jeres forening skkal opfylde en
e række be
etingelser foor at jeres
med
dlemmer/beeboere kan få 300 Mbiit. Tag gern e fat i din konsulent og
g hør mere..
Hve
ert halvår ud
dgiver Energgistyrelsen sit statistiskke overblik over telebranchen. Ra pporten visser, at den
gennemsnitligee hastighed på bredbån
nd på kabell tv‐nettene
e nu, for første gang, err højere end
d på fiber.
Talle
ene betyder, at danskeere med bre
edbånd via kabel‐tv‐ne
et nu typisk har en højeere downloaadhastighed
d
end danskere m
med en fibeerforbindelsse. I dag er hhastigheden
n i gennemssnit for sam
mtlige YouSe
ee‐kunder
stegget til 88 Mb
bit.
For mange dan
nskere er hø
øj hastighed
d på interneettet lig med
d en fiberforbindelse. M
Med denne statistik err det
tyde
eligt, at billeedet er merre nuancere
et og at coa x er en frem
mtidssikret teknologi.
t
Endnu højere h
hastighederr
Vi går nu skridttet videre mod
m endnu højere hasttigheder i co
oaxnettet. Inden længee går vi i gan
ng med
etab
blering af 5000 Mbit, som på sigt skkal tilbydes alle medlem
mmer/bebo
oere med YoouSee Bred
dbånd.

V justere
Vi
er på You
uSee Mobil abonnementeer
Vi ønsker
ø
at forrenkle vores mobilabonnementerr og fokuserre endnu mere på tjeneester og underholdningg,
som
m følger med
d abonnementerne. Saamtidig er m
mobilmarkedet under konstant
k
forrandring. Derfor ændreer vi
løbe
ende produktindhold og
o pris. Vi be
estræber oss altid på att have attraktive mobillabonnementer og ford
dele
til je
eres medlem
mmer/bebo
oere – som eksempelviis det nye Mobilopspar
M
ring.
Fra 25. januar jjusterer vi flere
f
YouSee
e Mobil aboonnementer. Fremoverr vil der værre tre abonnementer at
a
nline, i kunddeservice ogg butik.
vælge mellem, som alle kaan købes on
Basis udgår, ogg indholdet i Small abonnementet ændrer vi fra
f 12 til 8 timers
t
tale oog fra 6 til 4 GB data.
Mob
bilopsparingg indgår forrtsat i produ
ukterne.
Inge
en ændringeer for nuvæ
ærende mob
bilkunder

Der sker ingen ændringer for de af jeres medlem
mmer/beboere, som allerede har m
mobilabonn
nementer. De
D
har stadig adgaang til de saamme tjenester og undderholdningg, ligesom priserne forttsætter, som
m de er i dag.
I løb
bet af næstee uge kan du hente opdaterede b rochurer påå vores hjem
mmeside m ed de
mob
bilpakker/abonnementter, som er gældende ffor nye mob
bilkunder frra 25. januaar.

HBO Nordic
N
lu
ukkes forr salg til nye
n bred
dbåndskuunder.
Fra 27. januar kkan HBO No
ordic kun kø
øbes som ti llæg til YouSee Plus. Frremover er det derfor ikke muligt at
få HBO
H Nordic sammen med YouSee Bredbånd. Bemærk at ændringen
n kun gældeer nye bredb
båndskundeer.
Eksiisterende bredbåndsku
under, som har HBO Noordic i dag, fortsætter uændret, inndtil de selvv opsiger HB
BO
Norrdic. Fra 27. januar kan du hente opdateret
o
bredbåndsbrrochure herrunder.

