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Prisregulering 1. januar 2011 - og HD clear i tv-pakkerne
I løbet af de kommende måneder justerer vi jeres tv-pakker og regulerer
prisen. Du kan i dette brev læse om fri adgang til HD i tv-pakkerne, frit
individuelt valg og om prisreguleringen.
10 HD-kanaler - uden kort, uden boks og uden det koster ekstra

Som den eneste udbyder på markedet tilbyder vi jer 10 HD-kanaler clear,
dvs. uden brug af boks eller kort, og uden det koster ekstra. Hidtil har
adgangen til HD-kanalerne krævet et tillægsabonnement på YouSee Kort til
30 kr. om måneden. HD-kanalerne har, med undtagelse af DR HD, samme
indhold som deres "søsterkanal". Vi vil løbende udvide vores tv-pakker med
nye-l",.g-kanaler, og det e, vores mål at kunne give jer hele Fuldpakken : HD..
Frit individuelt valg fra Grundpakken

I løbet af foråret 2011 får I også adgang til individuelt frit valg fra
Grundpakken. Det betyder, at Grundpakken bliver en attraktiv løsning for
dem, der kun er interesseret i nogle få ekstra kanaler, og på den måde får
Grundpakken en vigtigere rolle end i dag.
Tv-pakkerne

styrkes også med nye kanaler

Ud over nye HD-kanaler styrker vi Grundpakken med Kanal 5, der bytter
plads med Kanal 4, som fremover bliver en del af Mellempakken. Det betyder,
at Grundpakken nu indeholder hovedkanalerne TV 2, TV3 og Kanal 5.
Samtidig gør vi distributionen af CANAL9 i Mellempakken permanent, og vi
udvider Fuldpakken med BBC Lifestyle.
Prisregulering pr. 1. januar 2011

Nedenfor kan du se de nye abonnementspriser, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal varsle dine beboere eller medlemmer.
Med virkning pr. 1. januar 2011 vil I blive faktureret følqende":
Grundpakken
76,72 kr. pr. måned inkl. moms
1 Forbehold for fejl og ændringer i de beregnede priser

Hvis jeres tv-pakke i kontrakten inkluderer KODA og Copydan, er ovennævnte
pris også inklusiv KODA og Copydan.

Salgsafdelingen
Tlf. 80 60 50 00
KObenhavn

Internet:
yeusee. dk/feren inger
A.38.10

Regulering af Grundpakken

Hidtil har vi ikke taget betaling for de betalingskanaler, der indgår i
Grundpakken, men nu er der kommet en lovændring, der gør dette muligt.
Markedsprisen for TV3 og Kanal Ser ca. 40 kr. pr. husstand ekskl. moms,
men vi har valgt kun at opkræve halvdelen af prisen hos kunder med
Grundpakken, i alt er det 25 kr. pr. husstand inkl. moms. Ved at lave denne
prisstigning, kan vi begrænse prisstigningerne på de øvrige pakker.
Regulering af Mellem- og Fuldpakken

Vi har modtaget følgende prisstigninger fra disse kanaler:
YouSee's prisregulering i forhold til 2010.
Prisrequlerinq er i kr. pr. tilslutninq pr. måned ekskl. ophavsrettinheder
Mellempakken
Fuldpakken

Tv-kanal
TV3

1,15

TV3+

1,00

TV3 PULS

1,15
1,00
0,28

TV 2 SPORT

1,42

TV 2 Charlie

1,73

1,73

TV 2 NEWS

2,70

2,70

6'eren

3,00

3,00

Kanal 4

0,45

0,45

Kanal 5

1,00

1,00

CANAL9

17,85

17,85

Discoverv

Channel

1,00

National Geoqraphic

Channel

1,00

I alt

28,88

32,58

Rabat

-8,88

-12,58

20,00

20,00

25,00

25,00

Samlet ortsstiqnino
Samlet

ekskl. moms

prisstigning

inkl. moms

Beboere med tillægspakker, der opkræves direkte af YouSee, informeres om
prisstigningen via deres regning.
Indeksregulering

1. januar 2011 regulerer YouSee prisen på tv-pakkerne generelt med 1,8 %,
svarende til den almindelige prisudvikling. Stigningen svarer til udviklingen i
nettoprisindekset fra 2009 til 2010 fra Danmarks Statistik.
Hent jeres nye kanaloversigt

på yousee.dk

Kanaloversigten indeholder det nye tv-udbud med kanalplads, radiofrekvenser og digitale kanalpladser. I starten af november 2010 kan du på
yousee.dkjnykanaloversigt se jeres nye kanaloversigt.
Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, er du velkommen til at kontakte
din lokale konsulent eller salgsafdelingen på 80 60 50 00.

Venlig hilsen

~~:
Fredd~ed
SaIgsdirektør
Se ændringerne i tv-pakkerne

på

bagsiden •••

Oversigt over ændringer

i tv-pakkerne

For at få plads til de nye HD-kanaler og det frie valg, flytter vi rundt på
enkelte kanaler mellem 30. november og 3. december 2010. Få direkte
besked om, hvornår dit område lægges om, ved at tilmelde dig Nyheds. service på yousee.dkjnyhedsservice
GrundDakken - stvrkes med tre nve HD-kanaler'oa Kanal 5
Ændring
Kanal
Flyttes fra Mellempakken til Grundpakken
Kanal 5
Clear HD-kanal i Grundoakken
Kanal 5 HD*
Flyttes fra Grundpakken til Mellempakken
Kanal 4
ZDF HD*
Ny clear HD-kanal i Grundpakken
Nv clear HD-kanal i Grundoakken
SVTl HD*
ARD
Sendes kun diqitalt
Sendes kun diqitalt
SVT2**
Mellempakken - stYrkes med to nye HD-kanaler
Ændring
Kanal
Nv HD-kanal i Mellemoakken fra 1. ianuar 2011
6'eren HD*
Clear HD-kanal iMellempakken
TV3+ HD*
Flvttes fra Grundoakken til Mellemoakken
Kanal 4
Flvttes fra Mellempakken til Grundoakken
Kanal 5
Fuldpakken - styrkes med fire· nve HD-kanaler og BBC Ufestvle
Ændring
Kanal

.".

Clear HD-kanal i Fuldpakken
TV 2 FILM HD*
Clear HD-kanal i Fuldpakken
Eurosoort HD*
Eurosport 2 HD*
Clear HD-kanal i Fuldpakken
BBC Litestvle
Ny kanal i Fuldpakken sendes kun diqitalt
Nv HD-kanal i Fuldoakken. Lanceres 1. marts 2011
Nickelodeon HD*
Sendes kun diqitalt
TCM
BBC World News
Sendes kun diertalt
* HD-kanalerne ligger- clear, dvs. med det rigtige fjernsyn med DVB-C og MPEG4 kan
kanalerne ses uden kort og uden boks.
** I Region Syddanmark og Lolland-Falster er det RTL, der kun sendes
digitalt fra 30. november

Fremover får I fri adgang til 9 nye HD-kanaler ud over DR HD, som I allerede
har i en clear version i dag.
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