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NYHEDSBREV NOVEMBER 2022 
 
Internet med indbygget sikkerhed 
 

Med YouSee Foreningsbredbånd får du hurtigt og stabilt bredbånd med garanterede hastigheder. Og en 
YouSee Sikkerhedspakke følger med i købet, så du altid kan færdes trygt på internettet. Mange danske 
internetforbindelser er forsøgt hacket inden for det sidste år. Så måske er du mere sårbar, end du tror? 
Hver tredje dansker har også været udsat for cyberkriminalitet. Og derfor er det vigtigt, at man er 
beskyttet, når man er online. 
 
Med YouSee Sikkerhedspakken kan du bl.a. 

✓ Beskytte børnene på nettet 
✓ Gå på netbank uden bekymringer 
✓ Få effektiv antivirus 
✓ Shoppe trygt og sikkert online 

 
Med et YouSee-bredbåndsabonnement, følger der altid et trådløst modem med – helt uden beregning. 
Modemmet sørger for, at man har god wi-fi-dækning i hele boligen og en god og stabil forbindelse. Og så er 
det ovenikøbet nemt at installere.  
 
YouSee Foreningsbredbånd indeholder: 

✓ Trådløst modem til alle hastigheder 
✓ Sikkerhedspakke i abonnementet 
✓ Adgang til telefonisk support alle ugens 7 dage 
✓ Mulighed for IP-telefoni via bredbåndsmodemmet 
✓ Mulighed for at tilkøbe ekstra uploadhastighed  
✓ Teknikerinstallation ved bestilling af 1000/100 Mbit 0,- kr. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kampagne gælder ved bestilling i YouSee butikken i Vejle eller Fredericia senest 31.12.2022 og ved at medbringe ovenstående kampagnevoucher. 
6 mdr. binding. Priser v/automatisk kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr. pr. regning eller 9,75 kr. pr. regning v/PBS) og tilmelding til e-kommunikation 
(ellers gebyr på 29 kr. pr. md.) 
Foreningsbredbånd forudsætter medlemskab af BBlokalnet. Du er allerede medlem, hvis du har en tv-pakke fra foreningen, alternativt kan du tegne 
et ”Bredbånd uden tv-pakke” medlemskab til 19 kr./md.  Bestil her 

100/20 Mbit 
 

229 Kr./md. 

200/20 Mbit 
 

249 Kr./md. 

1.000/100 Mbit 
 

299 Kr./md. 
Inkl. teknikerinstallation 

25/5 Mbit 

 

199 Kr./md. 

      KAMPAGNE  
Gratis oprettelse og 1 måneds gratis 
Bredbånd ved henvendelse i YouSee 
butikken i Vejle eller Fredericia. 
Medbring denne voucher i butikken 

https://bblokalnet.dk/internet-bredband/bestil-internet-eller-tv
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Kampagne  
Spar tilslutningsgebyret på 375 kr. ved bestilling af tv-pakke eller bredbånd inden  
31. december 2022.  
Du kan kontakte vores administration på 76 95 84 15 (Mandag - fredag: 9:00 - 15:00) eller foretage din 
bestilling HER 
 

Fleksible tv-løsninger 
Du bestemmer selv, om du vil have en af de faste tv-pakker, eller om du vil blande en underholdningspakke 
med både tv-kanaler og streamingtjenester oven på din Grundpakke.  
Bland Selv-produkt er simpelt. Du blander din helt egen tv- og streamingpakke ved hjælp af point. Du skal 
bare vælge, om du vil have 10 eller 36 point at blande for – så er du i gang.  

Til Mellempakken med Bland Selv, kan der hos YouSee tilkøbes ekstra 10 point til 70 kr./md, således du har 
i alt 20 point at vælge streaming eller tv-kanaler for. 
 
Prisen på Bland Selv-pakkerne er den samme som prisen på den faste Mellem- og Fuldpakke.  
Du kan udskifte dine Bland Selv-kanaler hver måned, hvis du har lyst, og uden det koster ekstra. Læs mere 
om Bland Selv HER eller besøg din YouSee butik (Bemærk vores lavere foreningspriser) 

Faste tv-pakker: 
 

 

  
Grundpakke 

De mest populære tv-
kanaler  
 
220,- kr./md. 
(2023 priser) 
  

Regional TV TV2 Region TV2 Naboregion 

Fuldpakke 

Den største af de 
faste tv-pakker giver 
dig alle kanalerne i 
Grund- og 
Mellempakken. 

 

610,- kr./md. 
(2023 priser) 

Mellempakke 

Her får du 10 kanaler 
oven i Grundpakken.  
 
445,- kr./md. 
(2023 priser) 

  

* 

*Viasat Sport Ultra kræver et Ultra HD-tv samt en Ultra HD tv-boks eller et YouSee kort 

* Kun på Tv-boks/   YouSee Tv & Fim-app ** Kun på Viaplay app 

*  
PAKKEN  

*  

NOW 

*  **  

* 

https://bblokalnet.dk/internet-bredband/bestil-internet-eller-tv
https://bblokalnet.dk/tv-streaming/bland-din-egen-tv-og-streamingpakke
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Bland din egen tv- og streamingpakke 
 
Du har nu mulighed for at blande en underholdningspakke med både 
tv-kanaler og streamingtjenester oven på din grundpakke.  
Bland Selv-produkt er simpelt. Du blander din helt egen tv- og 
streamingpakke ved hjælp af point. Du skal bare vælge, om du vil 
have 10 eller 36 point at blande for – så er du i gang. 
Du kan udskifte dine Bland Selv-kanaler hver måned, hvis du har lyst,  
og uden det koster ekstra.  
Læs mere om Bland Selv HER (Bemærk vores lavere foreningspriser!) 

 
 

 

https://bblokalnet.dk/tv-streaming/bland-din-egen-tv-og-streamingpakke
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Pakkeskift 

Ønske om pakkeskift gældende fra årsskiftet skal være foreningen i hænde senest 10. december.  
Pakkeskift kan bestilles www.bblokalnet.dk eller ved at kontakte vores Foreningsadministration på 
76 95 84 15. 

  

Betaling af foreningskontingent 

Opkrævning udsendes i december måned med forfald 2. januar 2023.  
Har du ikke tilmeldt betaling til PBS/kortbetaling, så husk at holde øje med posten. 

Alternativt fremsender vi meget gerne faktura på mail – kontakt blot vores Foreningsadministration på  
76 95 84 15 for tilmelding.  
Ønsker du at bestille kvartårlig opkrævning, kan dette bestilles inden 10. december på www.bblokalnet.dk 
eller ved kontakt til Foreningsadministration på tlf. 76 95 84 15. 

Vi opfordrer til, at man bruger formularerne på vores hjemmeside www.bblokalnet.dk, når man ønsker at 
kontakte Foreningsadministration, da dette sikrer, at alle oplysninger er til stede for korrekt behandling. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

https://bblokalnet.dk/kontakt/bestil-pakkeskift
https://bblokalnet.dk/kontakt/kvartarlig-opkraevning
http://www.bblokalnet.dk/

