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NYE PRISER
I AF86

TV-PAKKER

 Tv-pakke Pris pr. md. 

 Grundpakke 175,00 kr. pr. md.

 Mellempakke 370,00 kr. pr. md.

 Fuldpakke 495,00 kr. pr. md.

 Bland selv; Grundpakke + 10 point  370,00 kr. pr. md.*

 Bland selv; Grundpakke + 36 point  495,00 kr. pr. md.*

* Kræver kort eller boks. Det koster ikke noget at have kort. Boks koster 30,00 kr. pr. md.

Ændringer i tv-pakkerne
Onsdag den 30. december foretager YouSee 
ændringer i tv-pakkerne:

•  Radiokanaler i tv-pakkerne lukkes

•  Ekstrakanalen udgår

•  Disney lukker kanalen Disney XD

•  Som noget nyt indgår børnekanalen Nicktoons i fuldpakken

•  Netflix-abonnementer i bland selv-pakkerne justeres ned 
  i pris med 1 point. Du kan bruge det point til at vælge 
  en tv-kanal.

•  Fremover kan 4 personer se tv via app og web uanset om 
man er ude eller hjemme

YouSee forklarer 
prisstigningerne 
på følgende vis: 

”… som et led i den almindelige 
prisudvikling og øget betaling for 
rettigheder, indhold og tjenester, 
der er inkluderet i pakkerne. Vi 
investerer også hvert år i at udvikle 
vores platforme og tv-løsninger, 
så man kan se sin underholdning 
på den måde, man helst vil - i den 
bedst mulige kvalitet. Uanset om 
man ser med fra tv’et i stuen, via 
Apple Tv, Chromecast, Smart TV 
eller i YouSee Tv & Filmappen.”

Herunder kan du se, hvad de nye priser bliver og som er gældende fra den 1. januar 2021:

Der var ikke prisstigninger på tv sidste år. 
For første gang i mange år undlod YouSee dengang at hæve priserne. 
I 2021 stiger priserne desværre igen, som følge af prisstigninger hos både YouSee 
og hos rettighedshaverne gennem copydan.

Husk selvbetjening
AF86 har sin egen selvbetjening. På vores hjemmeside af86.dk kan du øverst til højre finde ’Mit AF86’. 
Selvbetjeningen er åben døgnet rundt, så du kan skifte tv-pakke og internethastighed, når det passer dig. 

Første gang du skal logge på selvbetjeningen, skal du bruge et midlertidigt login. På vores hjemmeside kan du under ny-
heder læse meget mere om, hvordan du kommer i gang med selvbetjeningen, så du ikke behøver ringe, maile eller sende 
breve til os. Det hele kan klares via ’Mit AF86’. 
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