
Hvad skal jeg vælge?

Hvad der er det bedste internet afhænger af dit behov. Streamer du film, serier og musik på nettet? Og er I mange i 
hjemmet, der skal være koblet til nettet på samme tid? Eller bruger du kun internettet til at tjekke din mail og netbank? 
Jo højere dit forbrug er, jo flere Mbit hastighed har du brug for i dit abonnement.

Med internet fra YouSee får du en stabil og hurtig internetforbindelse med en masse fordele inkluderet i prisen. Læs 
mere på yousee.dk/bredbaand, hvor du også kan se aktuelle kampagnetilbud.

Få den bedste internet
oplevelse med GigaSpeed

GigaSpeed internet

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. 
Bedst i test Test af 7 modemmer hos Force Technology. Vores modem performer samlet set bedst i sammenligningen. Læs rapporten på yousee.
dk/bredbaand

Inkluderet trådløs router 
med god wifi dækning

Indbygget sikkerhedspakke 
til pc, tablet og mobil

1.000/100 Mbit

299 kr./md. 
Min.pris i 6 mdr. . . . . . . .2.192 kr.

Når kun det hurtigste
 er godt nok

200/20 Mbit

249 kr./md. 
Min.pris i 6 mdr. . . . . . . 1.892 kr.

Når hele familien
 skal være på

50/10 Mbit

229 kr./md. 
Min.pris i 6 mdr. . . . . . . . 1.772 kr.

Når det skal gå 
endnu hurtigtere

25/5 Mbit

199 kr./md. 
Min.pris i 6 mdr. . . . . . . 1.592 kr.

En god hastighed 
til en god pris

Garanterede hastigheder
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Sådan får du den bedste 
wififorbindelse
Driller din wi-fi-forbindelse en gang imellem? 

Der findes nogle små simple tricks, der kan gøre en verden til forskel. Og de er 
ovenikøbet nemme at gå til – også selvom du ikke er særlig teknisk. Måske står 
dit modem bare forkert?

Vi har samlet nogle gode råd, der kan give dig en endnu bedre wi-fi- 
forbindelse – og de fleste kan endda testes af med det samme. 

Besøg yousee.dk/optimerwifi

Stabilt wi-fi i hele hjemmet
Med YouSee WiFi Booster kan du få bedre trådløs forbindelse i de områder af hjemmet, som ikke har fuld dækning. 
Hvis du f.eks. oplever, at internettet bliver langsomt hver gang, du går ind i soveværelset eller ud på terrassen, er et 
startsæt, som består af to YouSee WiFi Boostere, et godt supplement til dit internet. 

Har du brug for flere, kan du altid supplere senere hen – de kun 10 cm høje. WiFi Boostere kan placeres, hvor du vil i 
hjemmet og skaber et intelligent netværk i dit hjem, og får dit trådløse internet ud i krogene og fordeler forbindelsen 
til lige der, hvor du befinder dig.

Bestil på 70 70 40 40 • yousee.dk • YouSee-butikken

Prøv, om vores WiFi Booster er noget for dig
Du kan starte med at leje et YouSee WiFi Booster Startsæt til 39 kr./md., som består af to WiFi Boostere. Den 
ene placeres ved din router, den anden dér, hvor du ønsker bedre wi-fi. Hvis det ikke er noget for dig, kan du 
opsige med en måneds varsel.
 
Bestil og læs mere på yousee.dk/wifibooster
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