
5. marts 2014

Bestyrelsen

AnsqeninF om individuelt valF af tv kanaler.

I går lancerede YouSee en ny mulighed for individuelt valg af w kanaler.

Fuldpakken består af 25 faste kanaler og tilbyder 34 valgfri kanaler ud fra en liste på
omkring 100 muligheder.

Da jeg har en YouSee Boks med programkort, har jeg allerede forsØgt selv at blande
mine kanaler, men det kan desværre ikke umiddelbart lade sig gøre.

Fordeleranlægget i kælderen er vores ejendom. Derfor kræver YouSee, at
Boligforeningen/antenneforeningen går med på ideen og engagerer sig'ved at sende
en officiel ansøgning til YouSee, hvorefter de vil tilrette deres systemer.

Der skal nok være flere af ejendommens beboere, som har savnet dette tiltag.

Bilag :

Forside til ordningen

Liste rned de 25 faste kanaler

Liste rned de ca. 100 valgfrie kanaler

Liste med mine individuelle Ønsker

John Hansen

Byparkvej 12 2th

Johnhansen2500 @ yahoo.com
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Tv med Bland $elv YouSee Plus

Bredbånd

Ekstrakanahr Tv.Testen

$amne pris Bomen lNekmpafhe
garnsflr rlio lor$ting

Erstater din nwcrånde tFoakke

Bland din egen tv-pakke
- og få de kanaler, der passer tii dit behov

Tv med Bhnd Sclv giver dig frihod til at sammensætte din egcn tv-pakkc.

Få op til 34 Bhrd Selv-kamlcr samt 25 iaste kanabr

Vdg mellem mcre end 10O b(gk lligc kanabr

Udskift dirF Bhrld Setv-kambr lver mårFd - hvit og fit

Dine Bhrd Setu-kanaler er personligs. For at se dem, skal du chrfor brLqe et yous€G tGrt
og kofi|æser til fvc.t tv, du ,nsker at se kanalcfiE ø. De hste kanaler kan sc€ på tv i alb
rum ud6n brug at kortog bolG.

Lees cm Ysusee Kcrt

Se vrd€o'Tv med Bland Selv"

Hiælp

Srde I at Z

Itl[t YouSee
JOI{N HA'{SEN, 6 1 61t228

, Log ud

Søg på ycxrsee.dkTebfoni YouBio

fliælptlnt

Sfllme prl3 åofn st Fu$paf,ke geanem

dir tor9l*ng

Ersbtef dn nu/ærende ttFpal(ke

Ælerede w-}lrnde?
Skift til Tv med Biand Seiv

Ud$kift din€ 8iånd Seiv-kana,er

TJek dit 3bcnnemen! på Mit You$ee

Tjek din adresse
Se hvilke pro.JuKer og prisål
vt kan trlbvd+ på dtn ådrs.egfi

Få hjælp til din bestilling

Ring mig op Eller ring På 70 70 40 91

Mandag til torsclagl 8.00-17.30
Fredagr 08 0S16 30

Weekend/Heliigdage Lukket

Kort og godt om Yousee Kort

- Te rfl.EtaLn(flue I d dbljt Fd$rFrltEllt x d[I'BEtrt,.lFtåidar, *fl
du da.b i.v..r Y.|j€r* Ko( og m tod-.r, Du t n *rb. !ld. bn.t bd..ar I

bDid.L n.d din b.aulng rl Tv m.d B.nd s.t. aanåt j dtt u .tat bMa .n
Dv&C nodLe.r ftr n rllnæ bdg. Youå.. Kdt

Fl.bl n b lll.d Yous.. PIl.
ou x.n 0!6å.qpt l! dntv-Fkt rh.dy.rla..phr, såtgrdurLOn bl( dydls..
r\..t 09 6 dirtd totl n*t Mbtgg.t r.da..r. s.findg {r dt .n r.td. 

'|yEn

hup://yousee.dk/TvÆv_med_Bland_Selv.aspx?icid=wsplitsideJknap-se-w-med-bst... 0S-03-2014

Mellempakke
med Bland Selv
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Bredbånd ntobil Tebfonl YouBio Hiælp

Tv med Bland $elv YouSee Plus Ekstakanabr TvlTesten Hiælp lil tv

Tv

Srcle I at 3

ItJ[t YouSae

Søg på yousee.dk

389kr./md.
Oprstbbc fra: 0 kr.

YouSee l(ort 0 l/J./md.
OtrettetseYousee Koft 100 l(.

Mindslgorl$ r 6 mdr v/åS 3. p0-g*r,i

25 lastc kanelcr

Kan Bes ø tv ialb rum udcn kortog bol€.

47gkr./md.
Otretbtse fra: 0 kr.

YouSee Kort 0 kr./md.
Otr€frebe YouSee Kort: 100 kr.

l-\rrndsteff ls I 6 Fgr v.1Bq.3-ii4g:[L

25 fe3lc kamlcr

l(an aes på tv i alle rum uclen l@rt og boks.
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Bland din egen ff-pakke
- og få de kanaier, der passer tii dit behov

Tv med Bhnd S6M giver drg frlhed til at sammensætte din egen tv-pakke.

Få op til 34 Bland Selv-kånaler samt 25 fartc kanaler

Vælg melbm m6re end 100 bckollige kanalcr

Udskift dine Bland Setu-kanahr twer måned - l(Vlt og frit

Dine Bhnd S€lv-kanabr er personlige. For at se dem, skal du derfor bruge et Yousee l(ort
og kortl€e3er il lvcrtw, du ønsker at se kanalcrne pÅ. Do fiste kanahr l€n re6 på tv i alle

rum uden brug af kort og boks.

Låes o{'ii Yr:u$ee Koit

http://yousee.dldTv/Tv med Bland_Selv.aspx?icid=wsplitside_2knap-se-tv-med-bst... 05,03 -2014



.9
?

-o_

g$;FF ?EsillgåFH=g
2.9 '

6z

æ (') o F- c{ ca $ t() (o t\ æ C'} o r (\t (a \f,e Crl C\ e{ C\ .C\ CN C{ C{ N C{ (!) CA cD cD (a

Eo
C)

o-co
F,N 966 cN b acr cD (d)

fg3å
s*oR+ (so cq gR Edth

l-c
-co

EÅ\aaE g Seå H

*FoEPEaz ' aSEc\s 
'I^

gEEPåEå5årH ågFE€u
E finHHE\' 

åE'inv

s- ctl cD \r .r) a, F.- o o) p S S p S p g }


