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HD-fest! - se masser af HD-kanaler i marts måned  

Hos YouSee arbejder vi løbende på at give jer, jeres beboere og medlemmer adgang til de bedste kanaler 

i den bedste, digitale kvalitet – nemlig HD. Vores tv-pakker indeholder nu så mange HD-kanaler, at vi 

gerne vil inviterer jer alle til HD-fest.  

Vi sender hele 40 kanaler ukodet fra i dag 1. marts, hvor de 9 af kanalerne er vores mest populære 

Ekstrakanaler, som ikke indgår i standard tv-pakkerne. TV3 HD kommer også med i festen og lanceres 4. 

marts. Så fra den dato byder vi på hele 41 HD-kanaler, som kan ses uden boks og kort med en 

fladskærm med DVB-C modtager/MPEG4 og YouSee Plus boks. 

Hvilke HD-kanaler kan ses 

 

 DR1, DR3, TV 2 HD, Kanal 5 HD, TV Guiden, dk4 HD, TV 2 Regional og TV 2 Naboregion, 

Ekstrakanalen, YouBio Trailer, SVT1, SVT2, NRK1, ARD, ZDF, NDR, RTL, TV3 HD, TV3+ HD, 

6'eren HD, CANAL9 HD, TLC HD, Discovery Channel HD, TNT, MTV, Disney, Nickelodeon, TV3 

SPORT 1, Eurosport 1, Eurosport 2, Kanal Sport, Animal Planet, Viasat Golf, BBC HD, Discovery 

Showcase, MTV Live, Silver, History Channel, Nat Geo Wild, National Geographic Channel og 

ESPN America 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta - sådan ses HD-kanalerne 

 Kræver DVB-C og MPEG4 modtager, enten i form af en fladskærm eller en boks (f.eks. YouSee 

Plus) 

 Det kan være nødvendigt at lave en kanalscanning efter digitale kanaler 

 Når der scannes skal Netværks-id 100 anvendes (ikke nødvendigt med YouSee Plus) 

 Har man en Favoritlister skal man tilføje HD-kanalerne for at kunne se dem 



 Har man en Grundpakke finder man de HD-kanaler, der ligger i Mellem- og Fuldpakken på 

kanalpladser i 100-serien (f.eks. CANAL9 HD findes på kanalplads 115) 

 Kunder med Mellempakken finder også Fuldpakkens HD-kanaler i 100-serien 

 

Har jeres forening jeres eget tv-udbud kan I ikke nødvendigvis se alle HD-kanalerne. Det er afhængig af 

jeres anlægs tv-udbud. 

 

 

DR Ultra – ny kanal, der erstatter DR Update  

4. marts lancerer vi DR Ultra. DR Ultra erstatter DR Update, som ophører som kanal. DR Ultra kan ses på 

kanalplads 33, som ikke er den kanalplads DR Update har i dag.  

 

DR Ultra indgår i alle vores tv-pakker og sendes kun digitalt. Kan man i dag se DR Update vil dermed 

også kunne se DR Ultra. Kanalen henvender sig til ”større børn” - de 7-12 årige - og er en del af DR’s 

strategi ”Et skarpere DR”. Kanalen er ifølge DR ”.. en refleksion af de større børns virkelighed på godt og 

ondt…” 

  

 

Vi øger hastigheden på Bredbånd 

De af jeres beboere og medlemmer, som har en 20 Mbit Bredbåndshastighed kan fra 1. marts glæde sig 

over en 25/3 Mbit hastighed til samme pris. Med i abonnementet, som er trådløst følger fortsat Web-tv 

med op til 49 kanaler og 28 kanaler uden for hjemmet med Fuldpakken. Derudover er der fri adgang til 

YouSee Musik på pc, smartphones og tablets med 20 mio. musiknumre. 

 

Desuden lancerer vi 1. marts nye priser på 50 Mbit og 100 Mbit med 20 kr. rabat til både nye og 

eksisterende kunder, hvor foreningen har indgået en aftale om Foreningsbredbånd. Pris på 50 Mbit er 

279 kr./md. og for 100 Mbit 379 kr./md.  

 

Foreningsbredbånd er en rabatpris på Bredbånd. Rabatprisen vil på yousee.dk kun være synlig for 

beboere og medlemmer på de anlæg, der kan få rabatprisen. Pris ses ved indtastning af adresse. 

Foreninger på coax, der selv ejer deres net, kan indgå aftale om Foreningsbredbånd.   

  

 

TNT HD på Ekstrakanalen i marts 

Ekstrakanalen i YouSee’s Grundpakke giver jeres beboere og medlemmer smagsprøver på de tv kanaler, 

vi tilbyder i YouSee’s standard tv-pakker og tilvalgsunivers.  

 

I marts måned viser vi TNT HD, der sender 24 timer i døgnet, og byder på film, komedier og 

prisbelønnede dramaserier bl.a. "The Guardian", "Mad Men", "Men in Trees", "Lot Girls", "Weeds", 

"Crash" og "Misfits".  

 

TNT HD kan individuelt tilkøbes som Ekstrakanal ovenpå en Grund-, Mellem- eller Fuldpakken for  

20 kr. om måneden. 

 

Læs mere om Ekstrakanaler 

 

Venlig hilsen   

Salgsafdelingen 

YouSee 

 

http://yousee.dk/Tv/TV-Pakker_og_kanaler/Ekstrakanaler.aspx

