25 % af udrulningen af
Gigabredbånd er nu
gennemført
Siden begyndelsen af 2017 har der været fart på udrulningen af Gigabredbånd over
hele landet. Vi har allerede nu opgraderet 25 % af vores kabel-tv-net til den nye
Docsis 3.1 standard. Med udrulningen sikrer vi, at vi har kapacitet nok i kabel-tvnettet til at være på forkant med den stigende efterspørgsel på hurtigere bredbånd.
Samtidig er der en række andre fordele ved udrulningen af Gigabredbånd:


Et skarpere og mere stabilt tv-signal.



Et netværk som er klar, når tv-selskaberne viser programmer i den nye 4K og
8K UHD-standard.



Det bedste bredbåndssignal med adgang til Gigabredbånd.



Et homogent netværk med hurtigere fejlfinding og nemmere
vedligeholdelse.



Hastigheder op til 1.000 Mbit med YouSee Bredbånd, inkl. mulighed for
samme up- og downloadhastigheder fx 500/500 Mbit.

Får alle foreninger automatisk Gigabredbånd?
Har jeres forening et kabel-tv-net, som ejes af YouSee, sørger vi automatisk for at
opgradere anlægget til Docsis 3.1, så det er klar til Gigabredbånd. Jeres forening skal
derfor ikke gøre noget.
Ejer jeres forening derimod selv kabel-tv-nettet, skal I beslutte, om I vil ombygge til
Docsis 3.1 og dermed Gigabredbånd. Vi tilbyder at opgradere jeres private kabel-tvnet, hvor vi udskifter og opgraderer alt jeres udstyr.
Få et tilbud ved at kontakte din konsulent, eller send en mail til salgoest@yousee.dk
Læs mere

Her ruller vi Gigabredbånd ud i den nærmeste
fremtid
I de kommende uger ruller vi Gigabredbånd ud i følgende områder:
Uge 14: Amagerbro, Esbjerg, Farum, Gentofte, Hasselager, Hellerup,
Silkeborg, Sundbyøster og Ydre Nørrebro
Uge 15: Påske
Uge 16: Afventer
Alle berørte foreninger og medlemmer/beboere er blevet varslet om, at de
vil opleve, at deres tv og bredbånd bliver afbrudt.

TV3 Puls fortsætter som Ekstrakanalen i april
I april måned har jeres medlemmer/beboere fortsat fornøjelse af at se TV3 Puls som
ekstrakanal. TV3 Puls er Danmarks største livsstilskanal. Hver dag kan du se de bedste
programmer om mad, bolig og skønhed. Der er altid garanti for et uundværligt fif fra
boligprogrammerne, og du kan være sikker på et godt grin hos de mange underholdende
livsstilsprogrammer.

Læs mere om ekstrakanalen

Mød os i lokalområdet
I april måned kører YouSee’s tour-bus igen rundt i hele landet. Her kan jeres
medlemmer/beboere besøge os og opleve vores tv-, bredbånds- og mobilløsninger.
De har også mulighed for at deltage i konkurrencer eller få fingrene i et af vores
stærke tour-tilbud.
Den rullende butik er åben for alle, og der er også kaffe på kanden – så kom forbi til
en kop og en uformel snak.

Se om tour-bussen kommer i jeres lokalområde

Venlig hilsen
YouSee

