YouSee Bredbånd
– få fuld fart på internettet

Hvad skal jeg vælge?
Hvad der er det bedste internet afhænger af dit behov. Streamer du film, serier og musik på nettet? Og er I mange i
hjemmet, der skal være koblet til nettet på samme tid? Eller bruger du kun internettet til at tjekke din mail og netbank? Jo højere dit forbrug er, jo flere Mbit hastighed har du brug for i dit abonnement.
Med internet fra YouSee får du en stabil og hurtig internetforbindelse med en masse fordele inkluderet i prisen.
Læs mere på yousee.dk/bredbaand, hvor du også kan se aktuelle kampagnetilbud.

Når det skal gå
endnu hurtigere

300/60 Mbit
Inkl. sikkerhedspakke

Når hele familien
skal være på

200/20 Mbit
Inkl. sikkerhedspakke

En god hastighed
til en god pris

50/10 Mbit

Inkl. sikkerhedspakke
Garanterede hastigheder
Særlig foreningshastighed:

299 kr./md.

249 kr./md.

229 kr./md.

Min.pris i 6 mdr.���� 2.192 kr.

Min.pris i 6 mdr.����1.892 kr.

Min.pris i 6 mdr.���� 1.772 kr.

Wi-fi Router

Bedste wi-fi Router

Bedste
streamingoplevelse

YouSee More fordele

Online sikkerhed

6 mdr. binding. Priser v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr. pr. regning eller 9,75 kr. pr. regning v/BS). Oprettelse 299 kr. Forsendelse 99 kr.
Se mere på yousee.dk/bredbaandsfakta.
Bedst i test Test af 7 modemmer hos Force Technology. Vores modem performer samlet set bedst i sammenligningen. Læs rapporten på yousee.dk/bredbaand

Uddelt i samarbejde med

Sådan får du den bedste wi-fi-forbindelse

Driller din wi-fi-forbindelse
en gang imellem?
Der findes nogle små simple tricks, der kan gøre en
verden til forskel. Og de er ovenikøbet nemme at gå
til – også selvom du ikke er særlig teknisk. Måske står
dit modem bare forkert?
Vi har samlet nogle gode råd, der kan give dig en
endnu bedre wi-fi-forbindelse – og de fleste kan
endda testes af med det samme.

Besøg yousee.dk/optimer-wifi

En god wi-fi-forbindelse
Med et internetabonnement, følger der altid et trådløst modem med 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.

Dobbelt data
Vælger du internet fra YouSee, kan du få dobbelt så meget data i dit mobil
abonnement. Det betyder, at du f.eks. får 20 GB ekstra data, når du køber
abonnementet Fri Tale/20 GB data - altså i alt 40 GB data i dit abonnement
hver måned.

Masser af foreningsfordele med YouSee More

*Nogle produkter er ikke adgangsgivende til fordelsprogrammet lige nu. Se hvilke produkter, der giver
adgang på yousee.dk/more, eller ring på 70 70 40 40.

Bestil på 70 70 40 40 • yousee.dk • YouSee-butikken

FK0062, DS30, R1, 2044

Hvis du har mere end ét YouSee-produkt*, kan du blive en del af vores
fordelsprogram YouSee More. Så får du adgang til en række valgfrie
fordele – uden det koster ekstra.

