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Ny pris på tv-pakker og masser af nyheder
—

Derervigtige ændringer på vej tiljerogjeres beboere/medlemmer. Vi har glædet os rigtig meget
til at løfte sløret for de spændende fordele, vi har på vej, men før I kan læse om alt det nye, skal vi først
fortælle om de prisstigninger, dervedrørerjeres beboere/medlemmer starten af 2019.

Priserne reguleres
Den 1januar 2019 ændrervi priserne på tv-pakkerne. Pr. 1januar 2019 vil Grund-, Mellemog Fuidpakken derfor blive reguleret som et led i den almindelige prisudvikling og grundet
øget betaling for rettigheder og stigende priser på tv-kanalerne i pakkerne.
Herunder kan I se de nye abonnementspriser, som I kan tage udgangspunkt i, når I skal varsle
jeres beboere/medlemmer. Har I beboere/medlemmer med tillægspakker, som de betaler direkte
til YouSee, skrivervi direkte til dem, og gør dem opmærksom på deres nye pris.

Grundpakken

Nuværende pris
141,40 kr.

Ny pris pt. 111-2019
166,15 kr.

Priser er opgivet pr. måned inkl. moms.
*MeIIem og Futdpakken med Bland Selv reguleres, så priserne er de samme som den faste Mellem- og Fuldpakke.
Bemærk: Betaler I/jeres forening selv for ophavsrettigheder til Koda og Copydan, er vederlaget ikke inkluderet i
ovenstående abonnementspriser.

Nye priser for ophavsrettigheder pr.

i. januar 2019

Grundpakken

Koda/Copydan

I

47,85 kr.

j

i kr. (pt. md. momsfrit)

Mellempakken

Fuidpakken

52,36 kr.

61,59 kr.

Mere indhold og flere fordele
Priserne er heldigvis ikke det eneste, der ændrer sig. Vi har nemlig valgt at investere i nogle nye
og spændende tiltag, somjer ogjeres beboere/medlemmer helt eksklusivt har adgang til via jeres
foreningsaftale hos os.
.

Vi lanceret en helt ny tv-kanal
Vi er stolte af at kunne præsentere Danmarks nye tv-kanal. I samarbejde med
Hollywoodstudiet Fox, lancerer vi en helt ny tv-kanal i januar 2019, som automatisk
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bliveren del afGrundpakken. Herkanjeres beboere/medlemmerse nye danske
underholdningsprogrammer produceret af YouSee og store amerikanske tv-serier fra
215t Century Fox, der modtog mere end Bo Emmy-nomineringer i år. Senerne vil være
tilgængelige umiddelbart efter premieren i USA, ofte dagen efter. Og andre serier vil
være eksklusivt indkøbt til kanalen, og kan ikke ses andre steder.
Kanalen kommertil at ligge på en fast kanalplads, ligesom de andre tv-kanaler. Man kan
desuden streame alt indholdet, og se det, når man vil via YouSee Tv & Film-appen.
Navnet på den nye kanal er endnu ikke officielt, men bliver meldt ud i løbet af efteråret.
.

To nye streamingtjenester på vej
Nu bliverdet endnu sjovere at blande sin egen tv-pakke. Vi byder nemlig velkommen til
streamingtjenesterne Fox÷ og en fra Nordisk Film. Navnet på Nordisk Film
streamingtjenesten bliver meldt ud i løbet af efteråret. Det betyder, at jeres
beboere/medlemmer snart vælge mellem hele io streamingtjenester i Bland SeIv-universet.
Vi arbejder hele tiden på at udvide universet, og vi glæder os til at løfte sløret for endnu flere
streami ngtjenester.

.

Nu kan man se sin tv-pakke via Appie Tv
Et nyt samarbejde med Apple betyder, atjeres beboere/medlemmer nu også kan se deres
tv-pakke direkte via den nyeste version af Apple Tv (Apple TV ij. Man vil stadig få den fulde
tv-oplevelse med YouSee Tv-boksen, men har man flere tv’er, kan man allerede i dag bruge fx
Chromecast, YouSee Tv & Film-appen og nu også Apple Tv. Vi giver med andre ord endnu
flere valgmulighedertiljeres beboere/medlemmer, så de selv kan vælge, hvordan de vil se
deres tv-kanaler og streamingtjenester.
—

Nye tv-kanaler
I starten af det nye år går vores teknikere i gang med en kanalomlægning. Det sker i etaper rundt
i landet i perioden fra uge 3 til uge 8 i aoig.
.

Med kanalomlægningen får allejeres beboere/medlemmer den nye YouSee tv-kanal
i deres tv-pakke.

I

Harjeres beboere/medlemmer en Fuldpakke eller en Tillægspakke, vil de få Viasat Golf, som
en ny kanal i deres tv-pakke. Det skyldes, at National Geographic har valgt at lukke kanalen
Nat Geo People. Kanalen TNT bliver også udskiftet og de vil få Discovery Science som ny
kanal. Ændringerne sker i december ellerjanuar måned. Følg med på yousee.dk/meretv.

.

Kanalen, Comedy Central skifter 8januar 2019 navn til Paramount Network. Kanalen vil
fortsat byde på komedieserier, late night talkshows og stand-up fra hele verden, og ifm.
navneskiftet vil kanalen også tilbyde film og serier fra Paramount Networks’ store katalog.

Følg med på vores hjemmeside
Vi glæder os til at givejeres beboere/medlemmer masser af nyt indhold og den bedste
tv-oplevelse. Fra uge o kan I læse mere om alt det nye på yousee.dk/meretv.
Her kommer der løbende information blandt andet om hvornår kanalomlægningen sker
hosjer, ogjeres beboere/medlemmer får adgang til de nye tv-kanaler samt information om en
ny kanalrækkefølge, der sker samtidig med, at vi åbner op for den nye YouSee tv-kanal.
På yousee.dk/foreninger kan I fra primo november downloade den nye kanaloversigt for 2019.
Den kan I fx lægge op påjeres hjemmeside.
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Hold jer orienteret via Nyhedsservice
Hvis I ikke allerede ertilmeldt vores særlige nyhedsbrevtil beslutningstagere i foreninger,
kan I nemt tilmeldejer på yousee.dklnyhedsservice.

Spørgsmål?
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontaktejeres lokale konsulent eller ringe til YouSee Foreningssalg
og YouSee Foreningsservice på 70 70 40 00.

Venlig hilsen
—
—

Eva Birgitte Bisgaard
Vicedirektør, YouSee
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