
Farre Antenneforening  
tilbyder dig  

masser af fordele



I vores forening bestemmer du, om du vil have Grund-, Mellem- 
 eller Fuldpakken.  Eller en Bland Selv-pakke, hvor du selv vælger 

de kanaler, du har lyst til med en Mellem pakke med Bland Selv 
eller en Fuldpakke med Bland Selv.

Tv-pakker med stor fleksibilitet

  Grundpakke
27 faste tv-kanaler. 170,32 kr./md.

Mellempakke
37 faste tv-kanaler. 360,73 kr./md.

  

Fuldpakke
63 faste tv-kanaler. 490,36 kr./md.

DR1, DR2, DR3 og DRK Synstolkning følger automatisk med

Der er mulighed for at skifte pakke 4 gange om året: 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10. 
Bestilling af pakkeskift skal være os i hænde senest 30 dage før det ønskes udført ved at skrive til Farreantenne@gmail.com. Pakkeskift koster kr. 399,- som dækker pakkefilter og tekniker.



Du får meget mere end en klassisk tv-pakke

Tv på alle skærme
Se tv på mobil, tablet og pc  

– både hjemme og på farten.

Eksklusiv underholdning
Masser af programmer, serier mv.  

som du kan se, før alle andre.

Se tv på mobil, tablet og pc
Uanset hvilken tv-pakke du har, har du nem adgang til 
al din underholdning. Se din yndlingsserie i toget, fang 
kampen i køkkenet - og gik du glip af noget, starter du 
bare programmet forfra. For med YouSee Tv & Film-appen 
 bliver din mobil eller tablet forvandlet til et tv. Og du kan 
tage din underholdning med overalt i Danmark og EU.

Hent app’en
YouSee Tv & Film til din mobil eller tablet. 
På computeren kan du se tv på tv.yousee.dk

Log på med dit YouSee Login
Du kan oprette et login med dit NemID på 
yousee.dk/opretlogin. Vælg link ’’Tv via en forening’’.

For at se TV 2 via appen, skal du være på YouSee Bredbånd eller have et TV 2 UDE-
abonne ment. Du kan tilkøbe TV 2 UDE for 5 kr./md. Så kan du se TV 2 i Danmark og EU 
på mobil, tablet og pc. Bestilles hos YouSee på 70 70 40 40.

Danmarks nye tv- og streamingkanal Xee
Få eksklusiv adgang til masser af underholdning

og danmarkspremierer på de bedste amerikanske  
serier og originale danske programmer.



Bland din egen tv- og streamingpakke 

Ingen binding på Bland Selv - de enkelte kanaler/tjenester kan udskiftes hver 30. dag. Antallet af tv-kanaler i en Bland Selv-pakke følger antal kanaler i den faste Mellem- og Fuldpakke.

I vores forening har du mulighed for at blande en tv-
pakke med både tv-kanaler og streamingtjenester på 
toppen af Grundpakken. 

Du blander din egen tv- og streamingpakke ved 
hjælp af point. Du skal bare vælge, om du vil have en 
Mellempakke med Bland Selv med 10 point eller en 
Fuldpakke med Bland Selv med 36 point til at blande 
for. Så er du i gang. Du kan udskifte dine valgte Bland 
Selv-kanaler og streamingtjenester hver måned, hvis 
du har lyst. Og uden det koster ekstra. 

Ønsker du at sammensætte din egen tv-pakke behøver 
du udstyr. Det kan være en YouSee Tv-boks eller et 
YouSee Kort inkl. en kortlæser. Der skal bruge udstyr til 
hvert tv, som du vil se Bland Selv-indholdet på. 

Med en Bland Selv-pakke kan du fortsat se tv-kanaler 
fra Grundpakken uden at bruge boks eller kort og 
kortlæser på tv’et.

En Bland Selv-pakke koster det samme, som vores 
faste Mellem- og Fuldpakke.

Læs mere eller bestil på yousee.dk/pakke og 70 70 40 70.



10
point

Mellempakke med Bland Selv
Bland tv og streaming for

36
point

Fuldpakke med Bland Selv
Bland tv og streaming for

* Pointværdien varierer, alt efter hvilken type Netflix-abonnement og Bland Selv-pakke, du vælger.

Streamingtjenester        Fra           point pr. tjeneste

Tv-kanaler        point pr. kanal
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Med YouSee Tv-boksen får du nem og hurtig adgang til masser af under-
holdning – uden af være bundet af faste sendetider. Du kan nemlig pause, 
optage, spole og starte programmer forfra. Og så får du ovenikøbet nem 
adgang til et stort tv-arkiv og fri adgang til masser af film og serier med 
Paramount+.

Få nem adgang til al din underholdning

Tv-boksen forudsætter bredbånd og skal tilsluttes en internetforbindelse, enten via kabel eller trådløst (5 GHz wifi). Vil du gerne have adgang til boksfunktionerne på alle dine tv’er, kan du tilkøbe ekstra 
tv-bokse ud over din første tv-boks.  Det koster 99 kr./md., uanset om du vælger 1 eller 4 ekstra tv-bokse. 

30,-/md.

Paramount+
Få fri adgang til masser 

af biograffilm fra Paramount 
Pictures.

YouSee Premiere
Se månedens udvalgte 
premierefilm, når du vil 

– kvit og frit.

Pause • Spol • Optag
Pause, spol, optag og start  

tv-programmer forfra.

Stort tv-arkiv
Find det, du gik glip af

i tv-arkivet.

Tv på alle skærme
Se tv på mobil, tablet og pc  

– både hjemme og på farten.

Bland Selv
Med en tv-boks kan du blande og skifte indholdet 

af Bland Selv-pakken med tv og streaming på et 
splitsekund – direkte via tv-boksen.



YouSee Bredbånd med særlige prisfordele
I vores forening har vi en foreningsaftale, som betyder at du får bredbånd fra YouSee til særlig foreningspris. 

Forudsætter adgang til YouSee Foreningsbredbånd via kabel-tv-stik (coax). 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.

En god hastighed  
til en god pris

Din særlige foreningspris:

229 kr./md.
(Normalpris 259 kr./md.)

Min.pris i 6 mdr. . . 1.772 kr.

25/5 Mbit
Inkl. sikkerhedspakke

Du sparer
30 kr./md.

Når du har behov  
for mere fart

Din særlige foreningspris:

239 kr./md. 
(Normalpris 279 kr./md.)

Min.pris i 6 mdr. . . 1.832 kr.

50/10 Mbit
Inkl. sikkerhedspakke

Du sparer
40 kr./md.

Når hele familien  
skal være på

Din særlige foreningspris: 

269 kr./md. 
(Normalpris 319 kr./md.)

Min.pris i 6 mdr. . . 2.012 kr.

100/20 Mbit
Inkl. sikkerhedspakke

Du sparer
50 kr./md.

Når det skal gå  
endnu hurtigere

Din særlige foreningspris: 

349 kr./md. 
(Normalpris 399 kr./md.)

Min.pris i 6 mdr. . . 2.492 kr.

300/60 Mbit
Inkl. sikkerhedspakke

Du sparer
50 kr./md.

Garanterede hastigheder 

De mest populære hastigheder
Se alle priser og hastigheder på yousee.dk/bredbånd. Dine særlige foreningspriser vises først, når du har indtastet din adresse. 



Mobiltelefoni på Danmarks bedste netværk
– og masser af andre fordele med YouSee Mobil

Få fri adgang til YouSee Musik
Med YouSee Musik får du adgang til mere end 30 mio. musik-
numre, som du kan lytte til på din mobil, pc eller tablet – når du 
vil og hvor du vil. Så du kan frit gå ombord i al din yndlingsmusik 
uden det koster ekstra.

Samlefordele
Saml jeres mobilabonnementer og spar penge hver måned. 
Med et YouSee basisabonnement kan du få op til 4 ekstraabon-
nementer for kun 149 kr./md./stk. uanset prisen på dit basis-
abonnement. Ved køb af det første ekstraabonnement får I 
ovenikøbet Dobbelt Data i jeres abonnementer.*

Priseksempel: Du har et basisabonnement Fri + 20GB til  
199 kr./md. og et ekstraabonnement til 149 kr./md. I sparer  
50 kr./md. og får Dobbelt Data – altså 40 GB i hvert abonnement 
for kun 174 kr./md. pr. abonnement.

Dit ekstraabonnement giver dig adgang til YouSee More for-
delsprogrammet med 1 fordel. Det betyder, at du kan udskifte 
Dobbelt Data med en anden fordel. Bemærk at
YouSee Musik ikke er en del ekstraabonnementet, men kan 
tilvælges via fordelsprogrammet. 

Roaming Europa og Roaming World
Du kan roligt tage dit YouSee mobilabonnement med på rejsen til 
36 lande, uden at bekymre dig om regningen. For med Roaming 
Europa i dit abonnement har du fri tale, sms og mms og op til 
10 GB data. Du kan ringe til Danmark, mellem landene og lytte 
til al din yndlingsmusik med YouSee Musik appen. Vælger du et 
abonnement med Roaming World, kan du også tage mobilen 
med til Tyrkiet, Thailand, USA, Canada, Færøerne, Australien, 
New Zealand, Kina, Singapore, Hong Kong, Malaysia og Japan. 
Du har fri tale, sms og mms samt op til 20 GB data.

*Dobbelt så meget data er ikke mulig ved Fri Data.
Med Roaming Europa/Roaming Europa Plus kan du bruge op til 10 GB/20 GB data, dog aldrig mere data, end du har med i dit abonnement.



Du har 30 dages opsigelse. Priserne forudsætter, at du betaler via Automatisk Kortbetaling. Ellers betaler du 9,75 kr./regning via Betalingsservice eller 49 kr./regning via manuel betaling.

YouSee mobilabonnementer
Basisabonnementer

Mest populære

199 kr./md.
Mindstepris 1. md. 298 kr. 

20 GB
Op til 10 GB roaming

Fri tale, sms/mms
+ Roaming Europa (36 lande)

+ YouSee Musik

299 kr./md.
Mindstepris 1. md. 398 kr. 

50 GB
Op til 20 GB roaming

Fri tale, sms/mms
+ Roaming World (48 lande)

+ YouSee Musik

+  2 timers tale fra DK til  
54 lande

+  20 sms’er fra DK til 54 lande

399 kr./md.
Mindstepris 1. md. 498 kr. 

Fri Data
Op til 20 GB roaming

Fri tale, sms/mms

+ Roaming World (48 lande)

+ YouSee Musik

+  10 timers tale fra DK til  
54 lande

+  100 sms’er fra DK til  
54 lande

169 kr./md.
Mindstepris 1. md. 268 kr. 

10 GB
Op til 10 GB roaming

Fri tale, sms/mms
+ Roaming Europa (36 lande)

+ YouSee Musik

Danmarks bedste mobilnetværk • Fri adgang til YouSee Musik • Roaming i op til 48 lande • Wi-Fi Opkald 



Masser af foreningsfordele til dig med YouSee More
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. 

Du vælger selv hvilke fordele, du vil have – og du kan skifte dem 
ud hver 30. dag.

For at blive en del af YouSee More, skal du tilmelde dig på 
yousee.dk/mityousee.

Tilmeld dig – det tager kun to minutter
Det tager to minutter – så kan du vælge de fordele, der passer dig. 

 1   Log på Mit YouSee med dit YouSee Login

 2   Vælg YouSee More i venstremenuen

 3   Tryk på knappen Tilmeld

 4   Vælg de fordele, du vil have

*Nogle produkter er ikke adgangsgivende til fordelsprogrammet lige nu, men vi føjer løbende flere produkter til. Se hvilke produkter, der giver adgang på yousee.dk/more, eller ring på 70 70 38 04.

Sjov til børn
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Dine fordele hos  
Farre Antenneforening

Foreningsfordele
• Du har medindflydelse på din forenings drift og beslutninger via 

 foreningens årlige generalforsamling
• Vores forening ejes af medlemmerne, og vi skal ikke generere store 

 overskud til ejere eller investorer
• Som forening køber vi ind sammen og er dermed i stand til at opnå bedre 

priser, end man kan  individuelt
• I fællesskab bygger vi et antennenet til fremtidens  digitale behov



YouSee A/S · CVR-nr. 14 77 39 08 · København. FK0019,1911. Farre Antenneforening.

Læs mere om dine muligheder og fordele
i din lokale forening på
www.farre-by.dk/farre-antenneforening
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