Se tv på en ny måde

Med tusindvis af film, serier og programmer er jeres beboere/medlemmer altid godt
underholdt hos YouSee. Nu er vi klar med den nye YouSee tv-boks, som giver jer flere
valgmuligheder. Med tv-boksen sluttes ringen, så underholdningsuniverset YouSee Tv
& Film nu også er tilgængeligt på den store skærm, der bliver hoveddøren ind til en
verden af tv on demand.
Ny tv-boks: fra live til tidsforskudt tv
Måske ser jeres beboere/medlemmer allerede deres tv-kanaler på mobil, tablet og pc
med YouSee Tv & Film app’en. Nu kan de nemt se det hele, dér hvor tv-oplevelsen er
allerstørst. Nemlig på den store tv-skærm. Vi er for længst trådt ind i en verden af
streaming og on demand, og er derfor vant til at selv at bestemme, hvad vi vil se hvornår
– på mobil, tablet og pc.
Fremover er der mulighed også at tage kontrollen over fjernsynets sendeflade og styre
indholdet dér. For med den nye tv-boks kan man se tv på en ny måde og blandt andet få
mulighed for, at:





Optage et afsnit af yndlingsserien – eller hele sæsonen
Spole tilbage og se et afgørende øjeblik igen
Sætte programmet på pause, mens kaffen brygger færdig
Slippe for faste sendetider – man går blot tilbage og finder dét, man ikke nåede at
se

Tv-boksen er i konstant udvikling og bliver opgraderet med nye muligheder hver 6. uge.
Det holder vi jer orienteret om, så jeres beboere/medlemmer hele tiden får mest muligt
udbytte af boksen.

Sådan bestilles den nye tv-boks
Den nye tv-boks kan tilkøbes af jeres
beboere/medlemmer, uanset om de
har en fast tv-pakke, eller en tv-pakke
med valgfrie / bland selv-kanaler.
- Har jeres forening en tv-boksaftale,
kan jeres beboere/medlemmer leje
boksen til 30 kr. pr. måned.
- Har jeres forening ikke indgået en
aftale om tv-boksen, kan jeres
beboere/medlemmer leje tv-boksen til
99 kr. pr. måned. Kontakt os, hvis I
ønsker at høre mere om jeres
mulighed for en aftale om tv-boksen.
Tv-boksen bestilles hos
Kundeservice på 70 70 40 40,
via yousee.dk eller hos TDC Butik

Fakta om tv-boksen






Tv-boksen fungerer som samlingssted for al underholdning. Der er
direkte adgang til tv-arkiv, film og serier samt on demand tjenester
som HBO Nordic og C More. Det specifikke indhold er bestemt af
kundernes abonnement.
Med den nye tv-boks spiller alle skærme nu sammen; mobil, tablet, pc
og fjernsyn. Man kan f.eks. starte en film på mobilen i toget og se
videre på den store skærm, når man kommer hjem.
Brugeroplevelsen tager udgangspunkt i det univers, kunderne allerede
kender fra apps. Derved bliver der skabt genkendelighed og en
ensartet oplevelse, uanset om man er på sin tv-skærm eller logger ind
på mobil, tablet eller pc.



Tv-boksen har markedets hurtigste zappe-tid på under 0,5 sekunder,
når man skifter til næste/foregående kanal i kanalrækkefølge.

Så meget kan du med den nye måde at se tv på - klik og se filmen

Venlig hilsen
YouSee

Læs mere om TV-boksen og se vejledninger på dette link: http://yousee.dk/frihed.aspx

