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Nye priser på tv-pakker
23. september 2020
Anlægsnr.: 4002544
Det er altid rart at være på forkant. Derfor vil vi gerne allerede nu informere jer om kommende
ændringer, der vedrører jeres medlemmer/beboere.
YouSee A/S

Den 1. januar 2021 ændrer vi priserne på Grund-, Mellem- og Fuldpakken
og Bland Selv-pakker
Den 30. december 2020 lukker vi for radiokanaler i tv-pakker ændrer vi
indholdet i tv-pakker
Nedenfor kan l, afsnit for afsnit, læse mere om, hvad ændringerne betyder for jeres forening.
Priserne reguleres
De nye abonnementspriser, I kan tage udgangspunkt i, når I varsler jeres
medlemmer/beboere, er følgende:
Nuværende pris 117,29 kr. Ny pris pr. 1/1-2021 Grundpakken 108,68 kr. Priser er opgivet pr.
måned inkl. moms.
Bemærk: Betaler jeres forening selv for ophavsrettigheder til Koda og Copydan, er vederlaget ikke
inkluderet i ovenstående abonnementspriser. Har I medlemmer/beboere med tillægspakker eller
Bland Selv-pakker, som de betaler direkte til YouSee, skriver vi direkte til dem og gør opmærksom
på deres nye pris.
Nye priser på Bland Selv-pakker pr. 1. januar 2021
Vi regulerer prisen på de tre Bland Selv-pakker, som kan tilkøbes på toppen af Grundpakken.
De nye månedspriser er:
• Bland Selv 10 point til 190 kr., Bland Selv 20 point til 250 kr. og Bland Selv 36 til 310 kr.
Derfor reguleres priserne
Den 1. januar 2021 vil priserne på Grund-, Mellem- og Fuldpakken samt Bland Selv-pakker
blive reguleret 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.

Nye priser for ophavsrettigheder pr. 1. januar 2021 i kr. (pr. md. momsfrit)

Koda/Copydan

Grundpakken

Mellempakken

Fuldpakken

50,84 kr.

55,14 kr.

64,72 kr.

Vi lukker for radiokanaler i tv-pakkerne
For at kunne give den bedst mulige tv-oplevelse fremover, lukker vi for radiokanalerne i tv-pakkerne
fra den 30. december 2020. Ændringen betyder, at man ikke længere kan høre radio via sit tv, men
i stedet skal finde en anden måde at lytte til kanalerne - fx via en DAB-radio eller en radioapp via
smartphone.
Ekstrakanalen og Disney XD lukker 30. december 2020
Vi lukker Ekstrakanalen for at gøre plads til mere tv-indhold i fremtiden. Ekstrakanalen ligger
på kanalplads 551 men kan også ligge på en anden placering, hvis man selv har ændret i
kanalrækkefølgen.
Disney lukker for kanalen Disney XD, og vi kan derfor ikke længere tilbyde den i vores tvpakker.
Kanalen erstattes i Fuldpakken af Nicktoons.
Medlemmer/beboere med Disney XD i Bland Selv vil få frigivet ét point og kan vælge en anden
kanal i Bland Selv. Har man Disney XD som Ekstrakanal, vil abonnementet automatisk blive
opsagt.

Netflix og Bland Selv
Vi justerer antallet af point på Netflix-abonnementer i Bland Selv-pakker, så de tilpasses
markedspriserne. Dermed vil medlemmer/beboere med Netflix i Bland Selv få frigivet point.

Ændrede vilkår, når man ser tv via app og web
Vi har ændret vilkårene om brug aftv.yousee.dk og YouSee Tv & Film-appen (YouSee Live-tv).
Fremover kan op til 4 personer se tv via app og web samtidig, uanset om man er ude eller hjemme.
Se mere på yousee.dk/tv2021
I kan læse mere om ændringerne på yousee.dk/tv2021 fra uge 41, hvor I også, senere på efteråret,
kan se den nye kanaloversigt. I må meget gerne henvise jeres medlemmer/beboere til at finde
oplysninger på yousee.dk/tv2021.
Hold jer orienteret
Hvis I ikke allerede er tilmeldt vores særlige nyhedsbrev til beslutningstagere i foreninger, kan I nemt
tilmelde jer på yousee.dk/foreninger.
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte jeres lokale konsulent eller ringe til YouSee
Foreningssalg og YouSee Foreningsservice på 70 70 40 00.

Venlig hilsen
Thomas Neve
Salgsdirektør, YouSee.

