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Afdelingsbestyrelsen er ikke ansvarlig for indholdet i dette nyhedsbrev eller på 

anden vis ansvarlig for Yousee’s produkter eller serviceydelser. 

 

4. marts 2022 

 
Vi har glædet os til at fortælle, at jeres beboere og medlemmer fra tirsdag 8. 

marts, kan vælge den populære streamingtjeneste Disney+ i Bland Selv. 
  

  

 

 

 

  

 

 

  Disney+ i Bland Selv   

  

 

 

  

For 7 point kan du vælge Disney+ og få adgang til alt indhold via 

Disney+’ platforme, hvor du kan streame løs via på mobil, tablet, 

computer, Smart TV, Apple TV, Chromecast og diverse spilkonsoller. 

  

Ved lanceringen kan du ikke se Disney+ via YouSee Tv & Film-appen, 

tv.yousee.dk og YouSee Tv-boksen, men vi arbejder for, at alle vores 

streamingtjenester skal kunne opleves med tv-boksen. 

  

Disney+ er for alle 

Disney+ er en streamingtjeneste, der udbydes af The Walt Disney 

Company. Med Disney+ kan du opleve de største historier fra Disney, 
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Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic og Star samlet ét sted. 

Stream storfilm, nye Originals og populære serier. Med alt fra de 

nyeste hits til uforglemmelige klassikere, er der altid noget spændende 

at se. 

  

Så nemt kommer du i gang  

1. Åbn din YouSee Tv & Film-app, tv.yousee.dk eller YouSee tv-

boks, og vælg Menu, Indstillinger og dernæst Bland Selv. 

2. Vælg Disney+. Bekræft derefter dit valg. 

3. Du modtager kort efter en mail fra os med en guide til, hvordan 

du kommer i gang med Disney+. 

  

 

 

  

 

Læs mere om Disney+ 

 

   

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  
Nyheder til jeres beboere 
og medlemmer 

  

 

http://links.nyheder.yousee.dk/els/v2/ZNdDQNaYkGse/VFN6M25YRkNHYkpqY3djU29VVVZ6K0ZMU09rdVltQnVNbXhMbU1TVnYzV3RYMjRtOVlhbTRlbEZoZmJoeDd3aXNxamIxcGhFaGZRQlpzRkljUmE0TnVERENmV0pua3ZSVUVmeWU0M3RXcU09S0/
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Dette er en gratis service til jeres forening 

På YouSee Foreningsmaterialer kan du bestille nye materialer med 

Disney+ bl.a. tv-magasinet og Bland Selv-løsblad, der kan 

personaliseres, så det passer til netop jeres foreningsløsning hos os. 

 

På Foreningsmaterialer finder du også et nyt løsblad med særligt 

foreningstilbud på YouSee Bredbånd og 200 Mbit hastigheden. Lige 

nu kan jeres beboere og medlemmer nemlig bestille vores mest 

populære hastighed, 200 Mbit, til kun 199 kr./md. 

 

Når du bestiller materialer, får du det leveret både på print og digitalt. 

Således kan du også bruge det på jeres hjemmeside eller Facebook. 

Det bestilte printmateriale skal du/I blot selv sørge for at omdele hos 

jeres beboere eller medlemmer. 

 

Har I ikke adgang til YouSee Foreningsmaterialer portalen? 

Hvis jeres forening ikke har adgang til YouSee Foreningsmaterialer, 

kan I bestille adgang på yousee.dk/foreninger. 

  

  

 

 

  

 

Bestil på YouSee Foreningsmaterialer  

 

   

  

    

 

 

  

http://links.nyheder.yousee.dk/els/v2/LmaNF9~amVSL/VFN6M25YRkNHYkpqY3djU29VVVZ6K0ZMU09rdVltQnVNbXhMbU1TVnYzV3RYMjRtOVlhbTRlbEZoZmJoeDd3aXNxamIxcGhFaGZRQlpzRkljUmE0TnVERENmV0pua3ZSVUVmeWU0M3RXcU09S0/
http://links.nyheder.yousee.dk/els/v2/40N8CqDV4gtN/VFN6M25YRkNHYkpqY3djU29VVVZ6K0ZMU09rdVltQnVNbXhMbU1TVnYzV3RYMjRtOVlhbTRlbEZoZmJoeDd3aXNxamIxcGhFaGZRQlpzRkljUmE0TnVERENmV0pua3ZSVUVmeWU0M3RXcU09S0/
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22. februar 2022 

  

 

Nuuday og The Walt Disney Company Nordic løfter i dag sløret for et 

nyt samarbejde, der fra marts giver YouSee's tv-kunder mulighed for 

at vælge Disney+ som en del af deres abonnement. 

  

  

 

 

 

  

 

 

  YouSee opgraderer streamingtilbud med Disney+   

  

 

 

  

Siden lanceringen af Disney+ i september 2020, har danskere med et 

abonnement på Disney+ kunne nyde en bred vifte af 

verdensklasseindhold fra Star Wars og Marvel såsom The Book of 

Boba Fett og Eternals, såvel som gamle og nye klassikere fra Disney 

og Pixar, herunder for eksempel den seneste blockbuster-klassiker 

Encanto, og generel underholdning under Star, såsom de nyeste 

sæsoner af Grey's Anatomy, den roste musikdokumentarserie The 

Beatles: Get Back og den nye hitserie Pam & Tommy. 

  

Disse og mange flere bliver snart tilgængelige for YouSee-kunder, når 

et nyt samarbejde mellem Nuuday og The Walt Disney Company 

Nordic, åbner op for, at YouSee-kunder i løbet af marts kan inkludere 

Disney+ i deres abonnement. 

  

”Vi er utrolig glade for at kunne tilbyde Disney+ til YouSee’s mange 

kunder og give dem nem adgang til tusindvis af film og serier fra 
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Disneys verdensklassestudier. Vi har længe samarbejdet med 

Nuuday, og jeg ser frem til at arbejde endnu tættere sammen med 

dem gennem disse helt nye tilbud til kunderne,” siger Hans van Rijn, 

SVP og Country Manager, The Walt Disney Company Nordic and 

Baltic. 

  

Med det nye samarbejde udvider YouSee yderligere sit 

markedsledende fleksible underholdningstilbud, Bland Selv, hvor 

danskerne selv kan sammensætte en pakke bestående af deres 

yndlingstv-kanaler og -streamingtjenester. Med Disney+ som en del af 

Bland Selv kan YouSee nu tilbyde danskerne adgang til de fem 

største streamingtjenester i Danmark - Netflix, TV 2 Play, Viaplay, 

Disney+ og HBO Max.  

  

”Langt størstedelen af os ser både tv- og streaming i løbet af en uge. 

Med Bland Selv får man som kunde mulighed for at gøre netop dette 

på en nem og intuitiv måde. Tilføjelsen af Disney+ i Bland Selv er en 

klar styrkelse af vores tilbud, og vi glæder os til - som de første i 

Danmark - at kunne give vores kunder adgang til store titler 

som Turning Red, The Mandalorian og The King’s Man,” fortæller 

Christian Morgan, CEO hos YouSee. 

  

YouSee Bland Selv kunder kan tilvælge Disney+ som del af deres 

abonnement fra marts måned. 

  

Om Disney+ 

Disney+ er det dedikerede streaminghjem for film og serier fra Disney, 

Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic sammen med The 

Simpsons og meget mere. På udvalgte internationale markeder 

inkluderer det også det nye, generelle underholdningsindholdsmærke, 

Star. Streamingtjenesten fra The Walt Disney Company, Disney+ er 

en del af Disney Media & Entertainment Distribution-segmentet. 

Tjenesten tilbyder reklamefri streaming sammen med en stadigt 

voksende samling af eksklusive originalt indhold, herunder spillefilm, 

dokumentarer, live-action og animerede serier og indhold i kort form. 

Med hidtil uset adgang til Disneys lange historie med utrolig film- og 

tv-underholdning er Disney+ også den eksklusive streamingtjeneste 

for de nyeste udgivelser fra The Walt Disney Studios. Og gennem Star 

tilbyder den det seneste fra 20th Century Studios, Disney Television 

Studios, FX, Searchlight Pictures og mere. For mere, besøg 

disneyplus.com, eller find Disney+-appen på de fleste mobile og 

tilsluttede tv-enheder. 
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Om YouSee Bland Selv 

Med Bland Selv fra YouSee får du en Grundpakke med de mest 

populære tv-kanaler, og på toppen af den kan du frit vælge mellem 

mere end 50 tv-kanaler og 12 populære streamingtjenester – bl.a. 

Netflix, TV 2 PLAY, Viaplay, HBO Max og snart også Disney+. Du 

blander selv din pakke og kan nemt skifte, når du får lyst til at prøve 

noget nyt. Det tager det kun et par minutter. Og vælger du noget nyt, 

kan du altid udskifte det igen efter 30 dage. 
  

 

 

  

 

Læs mere om Disney+ 

 

   

  

  

 

 

 

 

  

http://links.nyheder.yousee.dk/els/v2/XyDRhXP9LeBV/ZlUzVkZpU0QwNDBqckJhckJUR3I2c1haUHpkeG51d3NBdjV0d0FET29TQTd2Vkw3bjVSUFZ5cDNkd2tTeG90Z2dTczUwdml1eWl2ckw0Q3d3dDlJclorUWdqQUJJenJIWGNKY2dId1YrSEE9S0/
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16. december 2021 

  

Kanalomlægning 2022 foregår i år over en kort periode, hvor kun få 

beboere og medlemmer får behov for at lave en manuel kanalsøgning 

på deres tv. Som et nyt tiltag vil kommunikation om kanalændringen 

ske direkte på jeres beboere/medlemmers tv-skærme - på de tv-

kanaler, der berøres af kanalændringen. 

  

  

 

 

 

  

 

 

  Nye tv-kanaler og ny kanalrækkefølge   

  

 

 

  

Som tidligere udmeldt, sker der nedenstående ændringer i YouSee’s 

faste tv-pakker.  

• Nye kanaler i Grundpakken er TV 2 NEWS og TV3 Puls 

• Nye kanaler i Mellempakken er Nickelodeon, Nicktoons og 

Nick Jr 

• Nye kanaler i Fuldpakken er Paramount+ Movies og 

Paramount+ Series 

• En nyhed i Fuldpakken er også streamingtjenesten Viaplay via 

Viaplay-appen. Vi er i gang med at sende breve eller mail til 

beboere/medlemmer med Fuldpakken. Her modtager de 

information til aktivering af Viaplay-appen. 

Xee bliver til See 

Den 30. december skifter tv-kanalen Xee navn til See, hvilket betyder 
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et kort ophold i sendefladen fra ca. kl. 9.45-11.00. Der vil være et skilt 

på kanalen, når vi laver skiftet. Jeres beboere/medlemmer skal ikke 

selv gøre noget. Ændringen sker automatisk. 

 

See-kanalen vil fortsat vise prisvindende dansk egenproduceret 

underholdning med YouSee Originals som Sunday og 29 samt 

topfodbold fra Premier League og Bundesligaen. Med See, som den 

nye kanal, vil der fra årsskiftet også være serier fra NENT’s store 

katalog. 

 

Sådan foregår kanalomlægningen 2022 

For at sikre at alle kan se TV 2 NEWS og TV3 Puls allerede fra 

nytårsdag placeres de 2 kanaler på to midlertidige kanalpladser inden 

selve kanalomlægningen. Det betyder, at beboere/medlemmer med 

en Grundpakke kan se TV 2 NEWS og TV3 Puls fra 1. januar 2022. 

 

De midlertidige kanalpladser er: 

TV 2 NEWS på kanalplads 11 

TV3 Puls på kanalplads 100 

 

Kanalændring hos beboere/medlemmer med en tv-pakke via 

YouSee Tv-boksen 

 

I perioden 4. - 7. januar opdaterer vi YouSee Tv-boksen. 

Ændringerne i tv-pakkerne sker automatisk via boksen, og der er ikke 

behov for kanalindstilling. Tv-boksen sikrer adgang til de nye kanaler. 

 

I perioden 4. - 7. januar bliver ændringerne også gennemført på vores 

web- og app-tjenester: tv.yousee.dk og Tv & Film-app’en. 

 

Kanalændring hos beboere/medlemmer med tv-pakke via kabel-

tv-stikket og YouSee Kort 

 

Kanalomlægningen er klar fra den 4. januar. Fra den dato kan 

beboere/medlemmer lave en kanalsøgning på tv’et og derved få de 

nye kanaler og korrekte kanalpladser gældende for deres tv-pakke. 

Fra 4. januar vil TV 2 NEWS eksempelvis være placeret på kanalens 

nye kanalplads 8. 

 

Hos et flertal af beboere/medlemmer vil deres tv automatisk foretage 

en kanalsøgning, der sikrer de nye kanaler og kanalpladser. 

 

Hos et mindre antal af jeres beboere/medlemmer, kan der være behov 
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for en manuel kanalsøgning. Fra den 11. januar og i et par uger frem, 

vil de kunne se et skilt på de tv-kanaler, der er ændret i forbindelse 

med kanalomlægningen. På skiltet er der information om, at kanalen 

er ændret, og at man skal genindlæse sine tv-kanaler på tv’et. På 

skiltet er der også henvisning til yousee.dk/kanaler med guides til 

manuel kanalsøgning. 

 

Skilte vises fx på TV 2 NEWS, TV3 Puls og de fire C More-kanaler. 

 

Bemærk! 

Hvis I selv sammensætter jeres tv-udbud, vil kanalomlægningen og 

den nye kanalrækkefølge ske ifølge den aftale, I har lavet med os. 
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27. oktober 2021 

 

 

 

  

 

 

  Byd velkommen til HBO Max   

  

 
 

  

HBO Max byder på masser af underholdning for hele familien, og man 

kan bl.a. se nogle af de største blockbustere, skelsættende historier 

og uforglemmelige klassikere. HBO Max har nemlig udvidet kataloget 

med underholdning fra Warner Bros., DC Comics, Cartoon Network og 

meget mere. 

 

Vær opmærksom på 

Når man vælger HBO Max, får man adgang til alt indhold via HBO 

Max-appen – og kan så streame løs via Smart TV, Apple TV, 

Chromecast, tablet, mobil og computer. Der kan streames samtidig på 

op til tre enheder og tilføjes op til fem personlige profiler til både 

voksne og børn. 

 

OBS! Det er ikke muligt at se HBO Max via YouSee Tv-boksen og 

YouSee Tv & Film-app. 

 

HBO Nordic ophører snart 

Har man valgt HBO Nordic i Bland Selv, er der mulighed for at 
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fortsætte med HBO Nordic-tjenesten lidt endnu. På sigt vil HBO Nordic 

også ophøre helt hos os. Så har man ikke allerede valgt HBO Max til 

den tid, vil vi automatisk ændre det hos jeres beboere/medlemmer. 

  

Sådan vælges HBO Max i Bland Selv 

1. Gå ind i Bland Selv via YouSee Tv & Film-appen, tv.yousee.dk eller 

YouSee Tv-boksen. 

 

2. Vælg HBO Max. Når man vælger HBO Max, bliver HBO Nordic 

automatisk fravalgt, hvis man har blandet den i sin tv-pakke. HBO Max 

koster samme antal point, nemlig 6 point. 

 

Herefter modtager man en mail fra YouSee med en guide til, hvordan 

man kommer i gang med HBO Max. Det tager kun et par minutter at 

oprette sin HBO Max-profil og logge ind.  
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21. januar 2021 

 

     

  

Med et mobilabonnement fra YouSee kan du fra 21. januar 2021 
bruge alle YouSee-apps uden at bruge mobildata*. Har du fx 
adgang til YouSee Musik, YouSee Tv & Film, Mit YouSee eller 
en af de andre YouSee-apps, bruger du ikke mobildata*, når du 
bruger appen. Og det gælder uanset hvor du er i Danmark – 
selvfølgelig helt uden ekstra betaling. 
 
Det er en nyhed, som vi er stolte af at kunne tilbyde alle med et 
YouSee Mobil-abonnement. Så er underholdningen altid sikret, 
når du åbner en YouSee-app på mobilen, bruger du med den 
nye fordel ikke af dine inkluderede mobildata. 
 
*Gælder ikke brug af radio i YouSee Musik-appen. Overskrides 
den inkluderede datamængde i abonnementet, nedsættes 
hastigheden ved brug af mobildata. Gælder også ved brug af 
YouSee apps. 
 
YouSee Musik 
Er inkluderet i alle nye YouSee Mobil-basisabonnementer. Med 
YouSee Musik-appen får du adgang til over 65 millioner 
musiknumre, som du kan lytte til på din mobil - når og hvor du 
vil. Og nu også uden at bruge af den inkluderede mobildata i 
abonnementet*. 
 
Sådan henter du YouSee Musik-appen 
 
Med YouSee Tv & Film-appen kan du se de tv-kanaler og 
streamingtjenester, der er en del af dit abonnement, uden at 
bruge mobildata* på din mobil (Netflix undtaget). Så kan du fx se 
dine favoritprogrammer og yndlingsserier på bagsædet, i 
børneværelset eller sommerhuset.  

  

      

  Sådan ser du tv og film via appen  
 

 

  

 

http://links.nyheder.yousee.dk/els/v1/KPARS-7XD_cx/Yk03b2t1L3NoVGV5TWVldTVLamVGbXRYQ3YwTVhBTzFLR2taYjFjaGxock4zQm8zclo2TEZJaXczWWpWSkdCSGlTWnNuVGtIdUxxSzNINVpMK0pyamljd3g1bHRmWDZLTGpGTmVCZm5xenc9S0/
http://links.nyheder.yousee.dk/els/v1/gmdLF4EXpYCR/Yk03b2t1L3NoVGV5TWVldTVLamVGbXRYQ3YwTVhBTzFLR2taYjFjaGxock4zQm8zclo2TEZJaXczWWpWSkdCSGlTWnNuVGtIdUxxSzNINVpMK0pyamljd3g1bHRmWDZLTGpGTmVCZm5xenc9S0/
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24. august 2020 

   

 

      

  Højere internethastighed – uden ekstrabetaling   

      

  

De seneste år er efterspørgslen på højere hastigheder steget 
eksplosivt. Vi vil derfor gerne glæde langt størstedelen af vores 
internetkunder med den største hastighedsopgradering i flere år. 
95 % af alle med internet fra YouSee får således en endnu 
højere internethastighed – helt uden ekstrabetaling. Mange får 
endda GigaSpeed (1.000 Mbit), som er vores hurtigste 
hastighed. Opgraderingen er i gang og udføres løbende frem til 
efteråret. Alle, der får en højere hastighed, modtager direkte 
besked pr. mail.  
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  Oplev 5G først i Danmark med YouSee Mobil    

      

  

TDC NET åbner for sit 5G-mobilnetværk i store dele Danmark 
allerede den 7. september, langt tidligere end hidtil udmeldt. I alt 
vil op til 80 % af danskerne kunne få adgang til 5G inden 
udgangen af september – og mere end 90 % inden årsskiftet. 
 
Kort fortalt er 5G næste generations, og dermed fremtidens, 
mobilnetværk. 5G åbner muligheden for at bruge internettet på 
en helt ny måde, og forskellen fra det nuværende 4G er til at 
tage og føle på.  

  

      

  Læs mere om 5G oplevelsen  
 

 

  

      

     

      
  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?ms=MTAzMjQxMTkS1&kn=6&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTU3NDk4MjAwMgS2&mt=1&rt=0
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7. juli 2020 

Yousee har gode sommernyheder til dig 
  

Nu kan du blive opdateret med seneste nyt i videoer med Jacob Mortensen, 
direktør, og Thomas Neve, salgsdirektør hos YouSee. Her fortæller vi blandt 
andet mere om nye tiltag som GigaSpeed Internet, vores nye type aftale 
’YouSee Frit Valg’, der er den nye kollektive foreningsløsning. Og så løfter vi 
sløret for en række nye originale danske egenproduktioner fra Xee, som jeres 
beboere og medlemmer kan opleve i efteråret. 
 
Du får også et indblik i YouTv, der er en helt igennem digital og fleksibel tv- 
og streamingtjeneste, som YouSee lancerer til de digitale danskere. YouTv 
lanceres via en app i en betaversion efter sommeren.  

  

Se videoerne og læs om det hele her  
 

 

 

  

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?ms=OTg3NTY0MwS2&kn=1&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTU1MTA2MTM5MQS2&mt=1&rt=0
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3. juli 2020 

   

 

      

  Nu er TV 2 PLAY i Bland Selv   

      

  

Fra i dag kan du blande den populær streamingtjeneste TV 2 
PLAY i deres Bland Selv-pakke. Med TV 2 PLAY følger alle TV 
2-kanaler med breaking news, sport i verdensklasse, 
inspirerende livsstilsprogrammer og knivskarp comedy, som kan 
ses, når og hvor man vil. Streamingtjenesten giver også adgang 
til TV 2 PLAY-appen med et stort arkiv, alle TV 2s kanaler og en 
masse ekstra underholdning – helt uden reklamer. 

  

      

  Læs mere om TV 2 PLAY  
 

 

  

      

  

 

   

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?ms=OTg0MDc5NQS2&kn=8&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTU1MDMyMjQwNQS2&mt=1&rt=0
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  Nye mobilabonnementer hos os   

      

  

Vi har lanceret nye mobilabonnementer, der tilbyder endnu 
skarpere priser og mere data. Alle abonnementer er nu inkl. 
Roaming World, så udover 36 lande i Europa kan du også tage 
mobilen med til Tyrkiet, Thailand, USA, Canada, Færøerne, 
Australien, New Zealand, Kina, Singapore, Hong Kong, Malaysia 
og Japan - altså 48 lande. Og som noget nyt er de tre største 
abonnementer klar til 5G. Med en 5G-telefon, er man altså med, 
så snart vi åbner for det nye 5G-mobilnet.  

  

      

  Se de nye mobilabonnementer  
 

 

  

      

  

 

   

 

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?ms=OTg0MDc5NQS2&kn=14&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTU1MDMyMjQwNQS2&mt=1&rt=0
http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?ms=OTg0MDc5NQS2&kn=10&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTU1MDMyMjQwNQS2&mt=1&rt=0
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  Fri data til alle med YouSee Mobil   

      

  

Med et mobilabonnement hos os er der adgang til YouSee Musik 
med over 65 mio. musiknumre på mobil, tablet og pc uden det 
koster ekstra. Og med fri data på mobilen i Danmark til alle med 
YouSee Mobil frem til den 30. september i år, kan man trygt gå 
data-amok og nyde, at man ikke behøver wi-fi for at streame film 
og serier, se live-sport, game med vennerne, lytte til musik og 
lydbøger – og alt, hvad man ellers får tiden til at gå med online. 
Det hele sker på TDC NET's mobilnetværk, der for 5. år i træk er 
blevet målt som Danmarks bedste af Teknologisk Institut.  

  

      

  Læs mere om fri data  
 

 

  

      

  
Venlig hilsen 
YouSee  

  

      
  

 

 

 

 

  

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?ms=OTg0MDc5NQS2&kn=11&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTU1MDMyMjQwNQS2&mt=1&rt=0
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1. maj 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantastisk underholdning fra Nordisk Film 
  

1. maj åbner vi døren til et nyt, spændende samarbejde med Nordisk Film, 
hvor vi støtter dansk filmproduktion. Samtidig får alle med tv fra YouSee som 
de første i Danmark fri adgang til at streame en række af Nordisk Films store 
danske film – og flere internationale storfilm – kort tid efter de er vist i 
biografen. 
  
Fra i dag kan jeres beboere og medlemmer se action-thrilleren ’Angel has 
fallen’ og gyserdramaet ’Midsommar’ og senere på året kan de blandt andet 
glæde sig til ’Klovn – The Final’ og ’Knives Out’. Filmene kan streames via 
tv-boksen, YouSee Tv & Film-appen og tv.yousee.dk.* 
 
*Enkelte foreninger med eget sammensat tv-udbud, har ikke adgang til Film 
og Serier, og kan dermed ikke streame filmene.  

  

Læs om alt det, I får med tv fra os  
 

 

 

 

   

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?ms=OTMwMzA2NAS2&kn=2&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTUxMDA0OTkwOAS2&mt=1&rt=0
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Underholdning til de yngste på Ekstrakanalen 
    

  

Med tv fra YouSee får jeres beboere/medlemmer altid masser af ekstra 
underholdning. Fx får de hver måned på Ekstrakanalen en 
smagsprøve på en af de mange tv-kanaler, de kan få hos os. I maj 
byder vi på underholdning til de yngste, når vi blænder op for Disney 
Junior. Her kan man bl.a. møde ’Pyjamasheltene’, vennerne fra 
’Mickeys klubhus’, ’Vampirina’ og ’Løvernes garde’. Og mange andre 
kendte og elskede Disney figurer.                            
Ekstrakanalen er på kanalplads 55 med en fast tv-pakke. Hvis man 
har en favoritliste over sine kanaler eller har en tv-boks, ligger den på 
en anden kanalplads. 
  
TV 2 News sendes ikke længere på Eventkanalen 
TV 2 News har i en periode kunne ses på Eventkanalen. Denne ekstra 
mulighed stoppede pr. 30. april. Kanalen findes som Bland Selv-kanal. 
Savner man kanalen i sin nuværende tv-pakke, kan en Bland Selv-
pakke være en mulig løsning. Vi håber, I og jeres medlemmer/beboere 
har været glade for TV 2 News på Eventkanalen.  

    

  Læs mere om Ekstrakanalen  
 

 

 

  

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?ms=OTMwMzA2NAS2&kn=4&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTUxMDA0OTkwOAS2&mt=1&rt=0
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27. marts 2020 

 

 

Lidt ekstra til alle Bland Selv-kunder 
  

I øjeblikket er der mange aflyste sportsbegivenheder pga. COVID-19. Jeres 
beboere og medlemmer kan derfor have valgt Bland Selv-kanaler med fx 
sportsindhold, som de gerne vil vælge fra – men, der er låst pga. den 
almindelige 30 dages lås. 
 
Vi har derfor valgt at låse alle kanaler op i Bland Selv. Og på den måde får 
Bland Selv-kunder mulighed for at blande andre kanaler end fx sportskanaler. 
 
I Bland Selv kan man se at de valgte kanaler er låst op. Hvis der blandes en 
ny kanal, vil den/de nye valgte kanaler blive låst i 30 dage, helt som normalt. 
Denne ekstraordinære åbning af kanaler gælder kun til man har blandet nyt 
indhold.  
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Lige nu rammes mange kunder af phisingmails 

Phishing er svindlere, som forsøger at franarre fortrolige oplysninger eller 
penge fra internetbrugere. Det kan både være gennem mail (phishing) eller 
sms (kaldet smishing). 
 
Beskederne ser ud, som om de kommer fra fx YouSee, en bank, et 
kreditkortselskab eller en kendt onlinebutik og indeholder ofte et link til en 
side, hvor man skal indtaste personlige oplysninger (f.eks. kreditkortnummer, 
CPR-nr., adgangskode, NemID m.m.). 
 
Disse oplysninger bliver misbrugt af de it-kriminelle til identitetstyveri, til at få 
adgang til din bank, eller til fx at optage dyre kviklån i dit navn. 
 
Tidligere var det lettere at genkende phishing mails, da de var skrevet på 
dårligt dansk. I dag er de it-kriminelle blevet mere professionelle, og det kan 
til tider være svært at spotte svindlerne. Men der er dog stadig kendetegn, 
der kan hjælpe til at identificere phishing. 
 
På vores hjemmeside finder I guides til hvordan man både beskytter sig 
mod og opdager phishingmails. 
 
5 gode råd til at undgå phishing 
 
I appen 'Mit digitale selvforsvar' kan I og jeres beboere og medlemmer se 
aktuelle eksempler på falske YouSee-mails, som er i omløb. 
 
Læs mere her  

 

 

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?kn=10&ms=OTAzMjQxNwS2&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTQ3NDk5NDU4MAS2&mt=1&rt=0
http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?kn=1&ms=OTAzMjQxNwS2&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTQ3NDk5NDU4MAS2&mt=1&rt=0
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  Nye nødvendige tiltag   

      

  

TDC NET og Nuuday følger regeringens anbefalinger nøje og tager nu yderligere 
forholdsregler for at begrænse smitten af COVID-19 blandt medarbejdere og i 
samfundet samtidig med, at vi sikrer opretholdelsen og den fortsatte drift af 
kritisk national infrastruktur og vores digitale tjenester. 
 
Som en konsekvens heraf implementerer vi nu følgende nødvendige tiltag, som 
tager udgangspunkt i at teknikerbesøg hos kunder begrænses til et absolut 
minimum.  
Helt konkret betyder det at vi fremadrettet:  

• Sætter alle opgraderinger i både net og anlæg til Docsis 3.1 i bero 
• Stopper for ændringer til Docsis 3.1 hos kunder - og vil først udføre disse 

senere.  

Vi udfører fortsat fejlretninger på kunders forbindelser, men processen for 
fejlretninger er tilpasset, hvormed en fejlsøgning først starter udefra og al 
indledende kontakt med kunden sker telefonisk. Begge dele for at mindske 
teknikernes direkte kontakt med kunder.  

• Vi udfører fortsat GDS-installationer, dvs. installationer uden kundebesøg 
  

• Teknikere udfører pt. ikke nye installationer fx installation med 
teknikerbesøg på fiber, kobber og coax. Hvis opgaven er samfundskritisk 
og det ikke er muligt at udføre en GDS-installation, vil opgaven blive løst 
bedst mulig. 

Hvad sker der med allerede bookede ordrer? 
Alle bookede installationer, dvs. ordrer med et teknikerbesøg hos en kunde, vil 
blive gennemgået og vurderet om den skal udføres. Hvis muligt vil ordren blive 
ændret til en GDS-installation eller udskydes til senere. Alle kunder, der har en 
booket installation kontaktes med en afklaring om den bookede ordrer udføres 

  



 

Yousee nyhedsbrev 
 

 

Side 24 af 30 
 

 

eller udskydes. 
 
Ny guidelines, der gælder frem til 1. maj 
På grund af situationen vil det derfor ikke være muligt at booke nye 
installationer/ordrer før tidligst 1. maj - med mindre der er tale om 
samfundskritiske ordrer. 
 
YouSee-butik er åben for kritiske henvendelser 
Mange af butikkerne er lukket, men jeres beboere og medlemmer kan fortsat 
ringe få hjælp. De kan også få udleveret tv-bokse og udstyr i de åbne butikker. 
 
Sådan kommer I i kontakt med den lokale butik:  

• YouSee’s 16 butikker, der holder til i shopping centre holder lukket - hvis I 
skal i kontakt med dem så ring på 70 70 31 56 

• Den særlige telefonindgang er åben: Mandag til torsdag fra kl. 10.00 -
17.30, fredag fra kl. 10.00-16.30 og lørdag fra kl. 10.00 - 13.00. 

De øvrige butikker holder stadig åbent, og kan også kontaktes telefonisk på 
deres lokale butiksnummer. 
 
Hold jer orienteret via yousee.dk/butik omkring åbningstider for den lokale 
YouSee-butik, inden I besøger den, da nogle butikker kan være midlertidigt 
lukket eller have særlige åbningstider. 
 
Bemandingen i butikkerne er mindre end normalt, og vi beder jeres beboere og 
medlemmer derfor kun besøge butikken, hvis de har en kritisk henvendelse. 
 
Ovenstående er de ekstra guidelines for nærværende, og vil blive opdateret, hvis 
situationen udvikler sig i den ene eller den anden retning. 
 
Vi håber, I har forståelse for de forholdsregler, vi må tage på grund af situationen 
med Coronavirus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?kn=8&ms=OTAwMDUzNQS2&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTQ3NDQ5ODUxMgS2&mt=1&rt=0
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Danmark er i øjeblikket i en helt særlig situation. Skoler og 
arbejdspladser lukkes ned, arrangementer aflyses, og alle, der 
kan, opfordres til at blive hjemme. 
 
Vi ved dog godt, at tiden derhjemme godt kan komme til at føles 
langt. Ikke mindst, hvis der er børn i familien, som savner skolen 
og deres venner. 
 
Derfor har jeres beboere og medlemmer fået lidt ekstra 
underholdning at udfylde resten af marts måned med. Vi har 
nemlig åbnet for to ekstra tv-kanaler i Grundpakken for alle 
kunder med YouSee’s Regionsudbud. 
 
Information om nyheden sendes pr. mail direkte til slutkunder, 
som vi må kontakte. 
 
 
TV 2 News på Eventkanalen fra i dag 
TV 2 News ligger fra i dag på Eventkanalen. Her kan man nemt 
få et overblik over udviklingen af Coronavirus (COVID-19) og 
dagens øvrige nyheder – døgnet rundt.  

• Eventkanalen er på kanalplads 100 med en fast tv-
pakke. Hvis man har lavet en favoritliste over sine kanaler 
eller har en tv-boks, ligger den på en anden kanalplads. 

 
 

Disney Channel på Ekstrakanalen fra i dag 
Disney Channel ligger fra i dag på Ekstrakanalen. Disney 
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Channel leverer underholdning til familiens yngste døgnet rundt, 
så både morgen-, eftermiddags- og aftenunderholdningen er 
sikret. Se bl.a. Tangled: Serierne, Elena af Avalor, Phineas og 
Ferb, Pyjamasheltene og meget meget mere.  

• Ekstrakanalen er på kanalplads 55 med en fast tv-
pakke. Bemærk, at hvis man har en favoritliste over sine 
kanaler eller har en tv-boks, ligger den på en anden 
kanalplads.  

      

      

  

 

  

      

  
 

Se al underholdning på alle skærme  

  

      

  

Har børnene eller andre i familien overtaget tv’et? Så husk at 
man med YouSee Tv & Film-appen kan se al sin underholdning 
– både tv-kanaler og streamingtjenester – på den skærm, man 
vil. 
 
Faktisk kan man vælge om man vil se sin tv-pakke via YouSee 
Tv-boksen, Apple TV, Chromecast, Smart TV, computer, tablet 
og smartphone.  

  

      

  Se tv og film via YouSee app og web  
 

 

  

      
  

 

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?kn=3&ms=ODkyMDU2MgS2&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=0&j=MTQ3MjQ0NTk1NwS2&mt=1&rt=0
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  Prisvindende dansk underholdning   

      

  

Tv- og streamingkanalen Xee gik i luften for et år siden, og vi er 
glade for den overvældende modtagelse, kanalen har fået! 
Vores helt egen serie ”Sunday” har netop vundet Tvprisen for 
Bedste comedy/satire, mens serien ”31” både har vundet Robert 
Prisen og en tv-pris for bedste korte tv-serie. Jeres beboere og 
medlemmer kan se serierne, når det passer dem – for med tv fra 
YouSee har de nemlig altid adgang til Xee’s programmer. 
 
Foretrækker du Premier League eller de nyeste afsnit af 
populære serier som ”Homeland” og ”The Walking Dead”? Så er 
det også på Xee, det sker. 

  

      

  Læs mere om indholdet på Xee  

  

  

      
  

 

  
 
 

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?kn=9&ms=ODcwMjMwNQS2&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=3&j=MTQ1MzMyOTAwOAS2&mt=1&rt=0
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  Glæd dig til at se EM-slutrunden hos os   

      

  

Husker du Danmarks EM-triumf fra 1992? Det gør vi! Og til 
sommer skal de danske drenge igen i kamp – denne gang med 
tidligere landsholdsspiller Ebbe Sand på sidelinjen som 
assistenttræner. Med tv fra YouSee kan jeres beboere og 
medlemmer se alle kampene, når EM-slutrunden fløjtes i gang 
12. juni 2020 – enten direkte i tv’et eller via YouSee Tv & Film-
appen. EM-slutrunden vises på DR1 og TV3-kanalerne. 

  

      

  Læs mere om EM 

  

  

      
  

 

  

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?kn=11&ms=ODcwMjMwNQS2&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=3&j=MTQ1MzMyOTAwOAS2&mt=1&rt=0
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  Bland Selv med Yousee   

      

  

Med Bland Selv kan man vælge mellem en masse tv-kanaler. 
Og der er noget for alle. Måske har du lyst til at blande 10 
kanaler? Eller måske bare to og så nogle streamingtjenester? 
 
Sådan fungerer Bland Selv 
Med Bland Selv kan man blande sin helt egen tv- og 
streamingpakke. Først skal man vælge, hvor mange point man 
vil blande for – så er resten op til den enkelte beboer og 
medlem. Og de valgt kanaler og streamingtjenester kan 
naturligvis udskiftes igen efter 30 dage, hvis man har lyst. 
  

  

  Læs mere om  Bland Selv 

  

  

      

 
 
   

 

  

https://yousee.dk/tv.aspx#forside
https://yousee.dk/tv.aspx#forside
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  Rejs i tid og rum med Ekstrakanalen   

      

  

Hver måned giver vi adgang til ekstra underholdning på 
Ekstrakanalen. Ekstrakanalen giver nemlig en smagsprøve på 
en af de mange tv-kanaler, man kan få hos os. I resten af 
februar kan jeres beboere/medlemmer se National Geographic 
Wild, mens de i marts kan glæde sig til National Geographic 
Channel, hvor man bl.a. kan se 3. sæson af ”KOSMOS: Mulige 
verdener”; en fantastisk dokumentarserie om rummet. Gamle, 
hidtil ufortalte historier vækkes til live, mens du transporteres til 
nye verdener og gennem universet. 

  

      

  Læs mere om Ekstrakanalen 

  

  

      
  

 

http://links.nyheder.yousee.dk/ctt?kn=4&ms=ODcwMjMwNQS2&r=Mjk4MjcxNjYyNDY3S0&b=3&j=MTQ1MzMyOTAwOAS2&mt=1&rt=0

