Få lynhurtigt og stabilt internet
Over 1,3 millioner har allerede valgt at have internet
hos os. Det er der flere gode grunde til. Vi har nemlig
masser af priser og hastigheder at vælge imellem – helt
op til 1.000 Mbit. Og foruden masser af fart, får du en
forbindelse med høj stabilitet, så I kan være mange på
nettet samtidigt.

Få hjælp fra 1.700 medarbejdere
Er du fiks på fingrene? Ellers er Danmarks største
hold af teknikere det heldigvis. De installerer, fejlretter,
optimerer og sørger for, at du har en løsning, der altid
fungerer præcist, som den skal. Det er ikke sikkert, at
du får brug for dem, men det er rart at vide, at de er der,
hvis tingene driller.

Få det bedste wi-fi-modem
Når du vælger bredbånd fra YouSee, følger der altid
et modem med – men ikke hvilket som helst modem.
Vores modem er nemlig bedst i test, hvis man
spørger Force Technology. Det er vi super stolte af.
For et modem af høj kvalitet er altafgørende for, at
du får den bedste og mest stabile forbindelse.

Få en sikker forbindelse
Vi vil gerne undgå, at du bliver udsat for cyber
kriminalitet. For når først dine personlige billeder er
væk, og din netbank er blevet hacket, så er det for sent.
Derfor får du vores prisvindende sikkerhedspakke
med i prisen, så du og din familie altid kan færdes
trygt på nettet.

Test af 7 modemmer hos Force Technology nov. 2018. Alle 7 er testet for styrken på wi-fi-signalets udstråling, samt for wi-fi-hastigheden på upload og download. Alle tests er
udført på samme måde, med samme afstand mellem klient og modem. Vores modem performer samlet set bedst i sammenligningen. Læs rapporten på yousee.dk/bredbaand

O-kunde

4 grunde til at vælge
YouSee Bredbånd

Velkommen på 1. klasse
Få 1. klasses internet med op til 1.000 Mbit
Få mere med

Få lynhurtigt bredbånd
til en særlig foreningspris
Du er så heldig at bo i en forening, der netop er blevet opgraderet, så du nu har den bedste og hurtigste
bredbåndsforbindelse til rådighed. Faktisk kan du få hastigheder helt op til 1.000 Mbit. Det er ligesom
at blive opgraderet til 1. klasse.
Din forening har derudover forhandlet en særlig god aftale til dig, så du kan få bredbånd til en lavere
pris end normalt. Ring og hør mere på 70 70 49 90.

Derfor skal du vælge 1. klasses bredbånd fra YouSee
Du får lynhurtigt internet, der kan holde til,
at I er mange på nettet samtidigt.

Vi har over 1.700 eksperter, der kan hjælpe
dig med alt fra bestilling til opsætning.

Du får et trådløst modem med i købet,
der giver dig en fantastisk wi-fi-forbindelse

Du får et sikkerhedscenter, der arbejder for,
at du har en sikker forbindelse.

Ring og bestil bredbånd allerede
nu
– og få en 1. klasses forbindelse
Vi har masser af hastigheder at væl
ge imellem - helt op til 1.000 Mbit.
Prisen afhænger
af, hvilken hastighed du vælger. Men
husk, at du altid får en særlig fore
ningspris.

Med opgraderingen får du:
Fremtidens forbindelse
Endnu højere stabilitet
Op til 1.000 Mbit
1. klasses internet

Bestil nu eller ring 70 70 49 90

