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Februar 2023 

 

 

Til beboerne i AB Vest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er glade for, at AB Vest har indmeldt sig i AF86 og vi ser frem til at levere TV og internet til 

jer i løbet af 2023. 

 

Da jeres nuværende kontrakter med youSee på TV og dktv på internet ophører på forskellige 

tidspunkter i løbet af året, vil opstart i AF86 tilsvarende ske på forskellige tidspunkter. 

 

Som det første vil levering af TV ske fra den 1. april 2023. 

 

Information i dette brev og i det medsendte materiale, vil derfor kun omhandle TV leveret af 

AF86 og hvordan bestilling foretages. 

 

Levering af internet vil ske fra den 1. august 2023 og information herom vil komme senere. 

 

 

Overgang fra youSee til AF86 

 

Jeres nuværende aftale med youSee ophører til udgangen af marts 2023, hvorefter youSee 

lukker for TV-signalet. 

I den forbindelse vil youSee fremsende opsigelse til alle der i dag har et aktivt TV-

abonnement. youSee opsiger også alle tilknyttede produkter der måtte være til TV-

abonnementet. Boks, kort, log-in, etc., som ikke kan genanvendes hos AF86. 

 

Hvis du fortsat ønsker levering af TV eller, hvis du ikke har TV i dag, ønsker at bestille et TV-

abonnement, skal du bestille levering af den ønskede TV-pakke hos AF86. 

 

For jer der i dag har en TV-pakke hos youSee, vil I ikke opleve den store forskel, da vi i AF86 

også samarbejder med youSee på TV. Indholdet vil derfor være det samme som I kender, men 

priserne lidt anderledes (billigere). 

 

I det følgende gives en kort beskrivelse af vores TV-produkter og hvordan du bestiller. 

Yderligere information fremgår også af det medsendte materiale og af vores hjemmeside 

 

www.af86.dk 

 

Her findes også forskellige hjælpesider og tips til fuld udnyttelse af din TV-pakke, så 

hjemmesiden er altid et besøg værd! 

  

http://www.af86.dk/
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TV-pakker 

 

Du kan enten bestille en TV-pakke med fast kanalindhold - fast TV-pakke, eller en TV-

pakke, hvor du selv bestemmer over dele af det indhold der skal være i pakken - TV med 

Bland Selv. 

1. Fast TV-pakke 

 

Du kan bestille en af tre faste TV pakker - grundpakke, mellempakke og fuldpakke.  

Du kan se indholdet af TV-pakkerne og priser i det medsendte materiale eller på hjemmesiden. 

2. TV med Bland Selv 

 

Du har også mulighed for selv at sammensætte en underholdningspakke med både TV-kanaler 

og streamingtjenester. Det er det vi kalder TV med Bland Selv. 

 

En Bland Selv pakke består altid af grundpakken, dvs. alle TV-kanaler i grundpakken. 

Herudover kan du enten tilkøbe 10 point eller 36 point, som du efter eget valg kan bruge til 

at købe yderligere TV-kanaler eller streamingtjenester for. 

 

Du kan se mulighederne og priser i det medsendte materiale eller på hjemmesiden. 

Bestilling og betaling af TV 

 

Bestilling af de forskellige TV-pakker skal ske på vores hjemmeside www.af86.dk, hvor du 

tilgår dit helt personlige kunderum i ”Mit AF86”  

 

Her opretter du dig som ny kunde og bestiller den TV-pakke du ønsker. 

Ved bestillingen skal du anvende et betalingskort, som registreres til alle fremtidige 

betalinger. 

 

I forbindelse med bestillingen vælger du også startdato for din TV-pakke. Har du en TV-pakke 

fra youSee i dag, og ønsker du at fortsætte levering af TV uden afbrydelse 

 

skal du vælge startdato den 31. marts 2023. 

(Der betales først fra den 1. april) 

 

Ønsker du opstart på et senere tidspunkt, vælger du blot den startdato der passer dig. 

 

Oprettelse af en TV-pakke koster 295,- kr. Oprettelsen (engangsbeløb) og betaling for løbende 

abonnement frem til næste regningskørsel (1. maj for alle leveringer i april), trækkes 

automatisk på det registrerede betalingskort på leveringsdagen. 

 

På din personlige side i ”Mit AF86” kan du altid foretage nye bestillinger, ændre og opsige 

produkter. Du kan også holde dine kontaktdata opdateret (vigtigt), se dine fakturaer og 

opdatere betalingskort m.m. 

 

!!!OBS!!! 

Bestilling, med levering fra den 31. marts 2023, skal foretages senest 

Søndag den 19. marts 2023 

Hvis du IKKE har foretaget en bestilling, vil du have ”sort skærm”, dvs. intet tv-signal på 

antennestikket fra den 1. april 2023. 

http://www.af86.dk/
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youSee boks og/eller kort 

Bland Selv kanaler sendes som kodet signal. For at kunne se dine Bland Selv kanaler, skal du 

derfor enten have en youSee boks (kræver tilslutning til internet) 

 

eller et youSee kort til den digitale kortlæser i dit fjernsyn. 

 

Boks og kort bestilles direkte hos youSee ved enten 

• at kontakte youSee kundeservice på 70704040 

• eller gå i en youSee butik. 

Første boks koster 30 kr./md. og opkræves af youSee. Udsendelse af boks koster 99,- kr. 

Første kort er gratis, men efterfølgende kort koster 100 kr. i engangsgebyr. 

Hvis dit fjernsyn ikke allerede har en digital kortlæser, kan den også købes hos youSee eller i 

en elektronikforretning. 

 

WEB-TV - Se TV på alle enheder, hvor og hvornår du vil  

 

Når du vælger en TV-pakke fra AF86, får du også adgang til at se dit indhold på din computer, 

tablet eller smartphone og dermed mulighed for at se dit valgte indhold, hvor som helst og når 

som helst. 

 

Hvis du vil have adgang til dit indhold på tablet og smartphone, skal du installere youSee 

Play appen. På den måde kan du også se Web TV på dit TV via eks. vis Chromecast eller 

Apple TV. 

 

Du kan også få adgang til dit indhold via en youSee Play app på dit smart TV eller ved at 

logge på youSee Play på din computer. 

 

For at se Web-TV skal du have et youSee login. 

 

youSee login  

 

For at se dit valgte indhold som Web TV, og for at vælge og skifte indhold, hvis du har valgt en 

TV-pakke med Bland Selv, skal du have et youSee login. 

 

Hvis du til dit nuværende abonnement hos youSee allerede har et youSee login, kan det ikke 

bruges fra den 1. april, da youSee nedlægger alle eksisterende login. 

 

Der skal derfor oprettes nyt login hos youSee. Link til oprettelse findes på vores hjemmeside 

https://antenneforeningenaf1986.dk/tv/web-tv/ 

 

Vigtigt! Der skal bruges Mit-ID og man skal oprette sig som foreningskunde. 

 

 

!!!OBS!!! 
Bestillinger hos youSee kundeservice eller i youSee butik af youSee boks eller kort, 

samt oprettelse af youSee login som foreningskunde, kan tidligst ske 

fra den 31. marts 2023 kl. 12:00 
 

 

Forudsætning for bestillinger og oprettelse af login hos youSee er, at du forinden har 

bestilt et TV-produkt hos AF86. 
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UNDGÅ SORT SKÆRM DEN 1. APRIL – BESTIL DIT TV-

PRODUKT PÅ HJEMMESIDEN WWW.AF86.DK 

 

 
 

SENEST DEN 19. MARTS 
 

 

 

 

BESTILLING HOS YOUSEE AF NYT LOGIN, TV-BOKS 

ELLER TV-KORT KAN IKKE SKE TIDLIGERE END 

 

DEN 31. MARTS KL. 12:00 
 

 

 

 

Oplever du udfordringer med bestilling eller har spørgsmål, er du altid velkommen til 

at kontakte AF86 på telefon eller e-mail. 

 

Hvis du efter opstart af TV oplever fejl på TV-signalet, skal du kontakte dktv på 

telefon 69121212, samme sted som du i dag fejlmelder internet. 

 

Hvis du efter opstart har problemer med Web-TV eller dit youSee login, skal du 

kontakte youSee kundeservice på telefon 70704040. 

 

Vejledning og hjælp til at indlæse dine TV-kanaler, opsætte youSee boks og se dine 

Bland Selv kanaler, findes på youSee’s hjemmeside. kundeservice.yousee.dk/tv 

 

 

 

DU KAN MØDE AF86 I FÆLLESHUSET, EGELUNDSVEJ 2, 

TIRSDAG DEN 14. MARTS KL 16:00-18:00 
 

Er der noget i disse informationer der giver anledning til uddybende spørgsmål, så 

kom forbi til en individuel besvarelse eller til afklaring af tvivl. 

 

Vi glæder os til det kommende samarbejde. 

 

Med venlig hilsen 

ANTENNEFORENINGEN AF 1986 

Telefon: +45 7799 2955 - Hjemmeside: www.af86.dk – E-mail: af86@af86.dk 

http://www.af86.dk/
https://kundeservice.yousee.dk/tv
http://www.af86.dk/
mailto:af86@af86.dk


Du kan vælge en Grund-, Mellem- og Fuldpakke, der alle byder på et bredt udvalg af de mest populære tv-kanaler. 
Med en tv-pakke får du også adgang til masser af ekstra film og underholdning i form af et stort film- og seriekatalog, 
hvor du selv bestemmer, hvad du vil se f.eks. via YouSee Play-appen og YouSee Tv-boksen.

Faste pakker med tv og streaming

Priser gældende pr. 01-02-2023.
Oprettelse/ændring af TV-pakke koster altid 295,- kr.

Tv-kanaler

Forudsætter
tv-boks

Streaming

*

Tv-kanaler

Streaming

Tv-kanaler

Streaming

Grundpakken inkl. app
200 kr. pr. måned

24 faste tv-kanaler og udvalgt 
streamingindhold. Du kan se det hele 
via tv-boksen og YouSee Play-appen –
når og hvor du vil.
DR 1og DR 2 synstolkning følger automatisk med

Mellempakken inkl. app
430 kr. pr. måned

Pakken til dig, der elsker sport. Du får 
35 faste tv-kanaler – herunder masser 
af sportskanaler – og underholdning 
for børn og voksne.
*Kræver et Ultra HD-tv samt en Ultra HD tv-boks
eller et YouSee kort

Fuldpakken inkl. app
565 kr. pr. måned

Den største pakke med 54 faste 
kanaler i alle genrer og ikke mindst 
ekstra meget underholdning, du 
kan streame.

App
Med YouSee Play-appen kan du se tv og 
streame, når og hvor du vil. Derhjemme 
og i hele EU.

Alle skærme Hele EU

Tv-boks
30kr.pr.måned
Med YouSee Tv-boksen får du den 
bedste tv-og streamingoplevelse. Boksen 
tilvælges separat.

Uddelt i samarbejde mellem AF86 og

Bestilling
Du bestiller din TV-pakke på vores 
hjemmeside www.af86.dk i 
selvbetjeningen

TV-boks bestilles hos youSee på 70704070
Pause Start forfraOptag Tv-arkiv

http://www.af86.dk/




En Bland Selv-pakke kræver udstyr. Du får den bedste tv- og streamingoplevelse med 
en YouSee Tv-boks. Du kan også bruge fx Apple Tv eller Chromecast.

Læs mere om alt dét, du kan vælge på bagsiden.

 DR 1 og DR 2 synstolkning følger automatisk med

Grundpakken Tv-kanaler du altid får med

430,- kr./md.

Bland din egen tv- og streamingpakke
Vil du have mulighed for selv at blande dine tv-kanaler og streamingtjenester? Så skal du blot vælge hvor 
mange Bland Selv-point, du vil have. Jo flere point du vælger, jo flere tv-kanaler og streamingtjenester kan du 
blande i din Bland Selv-pakke.

Grundpakken er fast og indeholder allerede masser af underholdning.

På toppen af Grundpakken er det helt op til dig, hvad du gerne vil blande af tv-kanaler og 
streamingtjenester i din Bland Selv-pakke. Du kan blande din tv-pakke hjemme fra sofaen, og se, det du har 
valgt inden for få minutter. Hvis du får lyst til at sammensætte din Bland Selv-pakke på en ny måde, kan du 
skifte det, du har valgt efter 30 dage.

10
pointBland Selv pointBland Selv

Uddelt i samarbejde mellem AF86 og 

36

565,- kr./md.
Oprettelse/ændring af TV-pakke koster altid 295,- kr.

Du bestiller din Bland Selv-pakke på vores hjemmeside www.af86.dk i selvbetjeningen



FranskFransk/tysk

TyskTysk

Fransk

Tysk Italiensk

Spansk

*

Nyheder

Sport Dokumentar

MusikBørn

Underholdning

Udland

Udbud og priser pr. 1. januar 2023. *Kræver et Ultra HD-tv samt en Ultra HD tv-boks eller et YouSee kort. **Pointværdien på Netflix varierer, alt efter 
om du vælger en Bland Selv-pakke med 10/36 point. Du bruger hhv. 7/14 point på Netflix Premium (4 enheder og op til Ultra HD) og 5/11 point på 
Netflix Standard (2 enheder og HD-kvalitet). 

5-14 point**
Premium

7 point

3 point

7 point

4 point5 point

8 point

2 point

10 point
Favorit
+ Sport

6 point

Hvordan ser din perfekte pakke ud?

Sæt ring om dine favoritter. Så kan du hurtigt tælle sammen og vurdere, om du skal have en Bland 
Selv-pakke med 10 eller 36 point at blande for.

Tv-kanaler Bland Selv for 1 point pr. kanal

Streamingtjenester Bland Selv fra 2 point pr. tjeneste



Nyd din 
underholdning overalt
Vidste du, at du kan tage din tv-pakke med dig og se alle dine kanaler og 
streamingtjenester, lige hvor det passer dig?

Med youSee Play-appen kan du fx tage dine tv-kanaler og streaming-
tjenester med i sommerhuset eller når du rejser i EU. Så er underhold-
ningen sikret, når du er på farten. Og det koster ikke ekstra.

Hent youSee Play-appen på yousee.dk/apps
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Tv-boks til 
30 kr./md.

Når du kun vil have én fjernbetjening
Indstil tv-boksens fjernbetjening, så den kan 

bruges både til dit tv og din tv-boks.

Når du har andre planer 
Find dine yndlingsprogrammer i det store 

tv-arkiv, og se dem, når det passer dig.

Når du har svært ved at vælge 
Se og optag alle de udsendelser, 

du vil – på samme tid.

Når du vil være opdateret 
Slip for besværlige kanalsøgninger.  

Det klarer tv-boksen automatisk.

Når det skal være ekstra nemt 
Hop direkte til Netflix med et klik på  

fjernbetjeningens Netflix-knap.

Når du hurtigt vil finde noget at se
Få overblik og søg på tværs af alle dine tv-kanaler, 

streamingtjenester, tv-arkiv og optagelser.

Netflix

Når du er på ferie 
Optag dine yndlingsprogrammer i skyen, og se dem på 
alle dine skærme. På ferien, på farten eller derhjemme.

Når hyggen skal stå knivskarpt 
Lad underholdningen på Netflix, Youtube og 

Viasat Ultra HD stå endnu skarpere med UltraHD.

Når hjemmebiografen skal startes op 
Lej masser af film med få klik på fjernbetjeningen 
– lige fra klassikerne til de store biografbaskere.

Når du får lyst til at prøve nyt 
Bland nemt og hurtigt nye kanaler og streaming-

tjenester i din pakke – direkte via tv-boksen.

Når du skal have overblikket
Få det fulde overblik over dine 

tv-kanaler med tv-guiden.

Når du har glemt popcornene
Sæt tv-programmer på pause, og start 

dem forfra, hvis du missede starten.

HD
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Tips til den perfekte tv-oplevelse
Bestil din tv-boks nemt og hurtigt på yousee.dk/boks-30
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