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Vores tv-pakker er helt unikke
Hos os får du meget mere end en klassisk tv-pakke. For i dag handler det ikke kun om at have adgang til masser 
af fede tv-kanaler og streamingtjenester. Det handler også om at have valgfrihed og fl eksibilitet. Og om at have 
den bedste underholdning lige ved hånden. Det får du hos os, uanset hvilken tv-pakke du har.

I 2020 kan du bl.a. glæde dig til endnu mere danskproduceret underholdning og til fl ere 
fi lm og serier for hele familien. Læs mere på yousee.dk/tv2020.

Endnu mere dansk 
underholdning
Der er rigtig stor e� erspørgsel på dansk 
underholdning og på vores egenproducerede 
programmer, som vises på Xee. 

Glæd dig fx til 2. sæson af komedie serien 
Sunday, til endnu en sæson af den prisvindende 
serie 29 og meget mere.

Masser til 
sportselskeren
Elsker du sport? Så er der rigtig mange 
sportsbegivenheder i 2020, som du 
godt kan begynde at glæde dig til. 

Hos os kan du bl.a. se masser af 
Premier League på Xee, EM i fodbold, 
Champions League, Wimbledon, 
Formel 1 og OL.



Film og serier fra 
Paramount Pictures
Streamingtjenesten Paramount+ giver dig fri adgang 
til masser af fi lmklassikere, børnefi lm, stand-up og en 
lang række tv-serier for både børn og voksne. Se fx 
Paw Patrol eller Bumblebee, og glæd dig 
til nye fi lm hver uge.

Se det hele – hvor som helst og når som helst
Du kan selvfølgelig se al den ekstra underholdning, uanset hvor du er i hele EU – og uanset hvilken tv-pakke du 
har. På din tv-boks. Via Apple TV og Chromecast. På dit smart-tv, computer, tablet og mobil. Så kan du fx se Premier 
League i toget, den nyeste fi lm fra Nordisk Film i soveværelset og alle dine Bland Selv-kanaler, hvor du vil.

Glæd dig til populære 
biograffi  lm
I løbet af 2020 fylder vi din tv-pakke med endnu 
fl ere fi lm. Du kommer til at kunne se de nyeste 
danske topfi lm fra Nordisk Film, der bl.a. står 
bag de populære Klassefesten-fi lm og har nye 
Afdeling Q-fi lm på vej.

Se det hele – hvor som helst og når som helst

Se Klassefesten 3 
med Nordisk Film+

Kræver tv-boks



Bland Selv
Bland Selv er perfekt til dig, der gerne vil være med til at bestemme, hvad din tv-pakke skal indeholde. 
Der er over 10 streamingtjenester og 40 tv-kanaler at vælge imellem, så mulighederne er mange.

Få TV 2 Play i din pakke i 2020
Vi udvider løbende vores Bland Selv-univers, så du altid har nem og hurtig adgang til den bedste 
underholdning. Derfor glæder vi os til at byde velkommen til TV 2 SPORT X i januar 2020, hvor du bl.a. 
kan se Serie A og La Liga. Og i løbet af 2020 kan TV 2 Play, der er en af Danmarks mest populære 
streamingtjenester, også blive en del af din pakke.

Det er ikke dyrere at vælge Bland Selv
For langt de fl este er Bland Selv ikke en dyrere 
løsning. For nogle vil der endda være penge at 
spare, når man ski� er fra en fast tv-pakke. Der kan 
være en mindre engangsydelse i nogle bolig-/
antenneforeninger for at ski� e til Bland Selv.

Med Bland Selv får du også mulighed for 
at ski� e indholdet i din pakke ud, hvis du 
har lyst til at prøve nogle andre kanaler 
eller streamingtjenester.



De faste tv-pakker
I Grund-, Mellem- og Fuldpakken er kanalerne bestemt på forhånd. Kig på markeringen og se, hvad 
der ligger i din pakke pr. 1. januar 2020. Hvis du har Fuldpakken, kan du fx se alle de viste kanaler. Læs 
mere om de forskellige pakker på næste side.

Grundpakken

Mellempakken

Fuldpakken



I Grundpakken fi nder du nogle af de mest populære tv-kanaler. Fx DR’s kanaler, TV 2, TV3 og 
TV 2 Charlie som tilsammen står for 68 % af al det tv, som danskerne ser.

Her kan du se alt fra Vild med Dans, Sygeplejeskolen og Robinson Ekspeditionen til de største 
sportsøjeblikke. Du kan bl.a. følge fl ere af herrelandsholdets kampe, når EM-slutrunden ruller over 
skærmen til sommer, og du kan følge OL i Tokyo 2020 på DR’s kanaler og fl ere af de svenske, norske 
og tyske kanaler. På Xee kan du desuden se masser af Premier League og Bundesligaen.

Grundpakken 
– masser af populære kanaler

Du får selvfølgelig alt det indhold, der ligger i Grund- og Mellempakken, men derudover er 
Fuldpakken fyldt med fantastisk underholdning for hele familien. Fx sender kanalerne fra Viasat og C 
MORE stjernespækkede fi lm og serier døgnet rundt – og du får også adgang til det hele on-demand, 
så du kan se det, når det passer dig.

Derudover indeholder Fuldpakken masser af naturprogrammer, populære børnekanaler og et bredt 
udsnit af nyheder.

Fuldpakken 
– underholdning for hele familien

Mellempakken 
– spækket med sport
Udover alt det, som ligger i Grundpakken, øger vi sportsudbuddet i Mellempakken i 2020 med 
kanaler som TV 2 Sport, TV3 Max og TV3 Sport. Her kan du både se masser af Superliga-kampe, 
Champions League, Premier League, Formel 1, ishockey og meget andet.

Der er selvfølgelig også masser af underholdning til dig, der elsker serier, komedier, haveliv, 
livsstils programmer og nyheder på kanaler som TV 2 News og TV 2 Zulu.
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Masser af sport til dig 
med YouSee Tv
Der er masser af sport i vores tv-pakker – også i 2020. Udover at du kan se masser af Champions 
League-kampe, Premier League, Wimbledon og Formel 1, kan du også følge med i en række andre 
store sportsbegivenheder.

EM i fodbold
Vi hepper selvfølgelig på det danske herre-
landshold, og vi håber, at de kvalifi cerer sig 
til slutrunden, som sendes direkte på DR og 
TV3-kanalerne.

Superligaen
Der er masser af Superliga-kampe i vente. To 
tredjedele af alle kampene inkl. ugens vigtigste 
kamp (førstevalget) vises nemlig på TV3+, TV3 
Sport og TV3 Max.

OL i Tokyo
Glæd dig til at følge legene, når DR sender fra OL i 
Tokyo 2020. DR har halvdelen af OL-re� ighederne, 
og de sender desuden højdepunkter, analyser og 
sammendrag fra de vigtigste begivenheder.

Læs mere på yousee.dk/tv2020
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