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Ændringer i tv-pakkerne og nye priser 1. januar 2010

Med virkning fra 1. november 2009 foretager vi flere forbedringer i jeres tv-

pakker. I får flere nye kanaler og derfor flytter vi rundt på nogle af jeres

kanaler mellem den 26. og den 29. oktober 2009. Her er en oversigt over

ændringerne:

Kanal Ændring
Grundpakken
Antallet af nabolandskanaler i Grundpakker er 8 i hele landet, 4 af disse sendes fortsat
analoat. Hvilke nabolandskanaler der sendes analoat afhænger af hvor i landet I bor.
DR K mv kanar lanceresT november tldlloere TV4's plaas
DR Ramasiana Ny kanal lanceres 1. november tidliaere TV2 Noraes plads
DR HD Ny kanal, lanceres 1. november, sendes kun digitalt
DR UPDATE Udvidet sendetid sender nu 24 timer
dk4 Flyttet fra Fuldpakken til Grundpakken. Kanalpladsen er ikke

tidlicere bruot liqqer på S32 oo frekvens 391 25
Sat. 1 Flyttes til Favorit*
TV4 (Sverige) Kanalen sendes kun digitalt
TV2 (Norge) Udgår
TVs Monde Sendes kun dlcrtalt
MellemDakken
CANAL9 Sendes kun diqltatt

Fuldpakken

Ny kanal, ligger på tidligere dk4's plads. Vises også på
TV3 PULS Ekstrakanalen frem til 1. ian. 2010.

Ny kanal, blev lanceret 12. sep. 2009, tidligere på Jetix og
oisnev XD Hallmark Channels plads
Jetix Lukkede i Norden 11. seo. 2009
Hallmark Channel Lukkede i Norden 11. seo. 2009

dk4 Flvttes til Grundoakken
TVs Monde Flyttes til Grundpakken doc undtacen i reolen Midtiylland
Viasat Exnlorer Tldllcere en drottal bonuskanal flyttes til Favorit*
Viasat Historv Tidliqere en drottal bonuskanal flyttes til Favorit*
Blue Hustier Tidliqere en drottal bonuskanal flyttes til Favorit*
Nickelodeon Udvidet sendetid sender nu kl 05-19.
* Favorit er muligheden for at tilkøbe ekstra digitale kanaler for 12 kr. pr. kanal pr.
md, dog mindst 4 kanaler.
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Prisregulering pr.!. januar 2010

Nedenfor kan I se de nye abonnementspriser, hvis I skal varsle jeres beboere.

I vil med virkning pr. 1. januar 2010 blive faktureret føtqende ':
Grundpakken 50,23 kr. pr. måned
1 Forbehold for fejl og ændringer i de beregnede priser

Hvis jeres tv-pakke i kontrakten inkluderer KODA og Copydan, er
ovenstående pris ogs~ inklusiv KODA og Copydan.

Indeksregulering
1. januar 2010 regulerer YouSee prisen p~ tv-pakkerne generelt med 1,75 %,
svarende til den almindelige prisudvikling. Stigningen svarer til udviklingen i
nettoprisindekset fra 2008 til 2009 fra Danmarks Statistik.

Prisstigning på programpakkepriser og tillægspakker

Årsagen til reguleringen er, at 6'eren og TV3 PULSbliver til betalingskanaler.
Desuden er der prisstigninger p~ TV 2's og Viasat kanaler. Beboere med
tillægspakker, der opkræves direkte af YouSee, informeres om prisstigningen
via deres regning.

Hent jer~s nye kanaloversigt på yousee.dk
Kanaloversigten indeholder det nye tv-udbud, hvor du også kan se kanalplads
og frekvensoversigt for de enkelte kanaler. på yousee.dkjnykanaloversigt kan
du sidst i oktober downloade jeres nye kanaloversigt. I kan oqså få en trykt
version af kanaloversigten. I oktober f~r I et brev, hvor I kan bestille trykte
kanaloversigter til jeres forening.

Nyhed - digitalt tv uden kort, uden boks - uden det koster ekstra

YouSee sætter fuldt tryk på udbredelsen af digitalt tv i Danmark. Siden 15.
september har vi sendt alle tv-kanalerne i vores tre tv-pakker både analogt
og digitalt clear. Det betyder, at alle i jeres forening kan se digitalt tv uden
brug af boks og kort. Alt, hvad det kræver, er et tv med indbygget DVB-C
modtager, hvilket er standard i de fleste nye fladskærme.

Har du spørqsrnål vedrørende ovenstående, er du velkommen til at kontakte
din lokale konsulent eller salgsafdelingen på 80 60 50 00.
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Freddie Fjeldsted
Salgsdirektør


