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Nye priser fra 1. januar 2018 og
nyt digitalt indhold i tv-pakkerne

Fremtidens tv handler ikke om enten streaming eller traditionelt tv. De to ting går hånd i hånd.
Derfor udvider vi tv-pakkerne med masser af digitalt indhold, et nyt tv-univers med Christiane
Schaumburq-Muller i spidsen og mulighed for at blande tv-kanaler og streaming-tjenester i en
tv-pakke. Alt sammen på flere og bedre platforme. Og allerede fra efteråret får jeres
medlemmer/beboere adgang til mere end 1.000 timers underholdning, som de kan streame,
når de har lyst.

Læs mere om de nye muligheder, afsnit for afsnit her i brevet og på yousee.dk/fremtidenstv.

Nye priser fra 1. januar
Den 1. januar 2018 vil Grund-, Mellem- og Fuldpakken blive reguleret som et led i den
almindelige prisudvikling og stigende priser på de tv-kanaler, der ligger i pakkerne. Priserne
reguleres, fordi indholdsrettigheder bliver dyrere. Ikke mindst sportsrettigheder er blevet
markant dyrere f.eks. rettigheder til særlige fodboldbegivenheder. Priserne reguleres også
fordi vi investerer massivt i fremtidens internetforbindelse og i en tv-løsning, der mixer tv og
streaming på en helt ny måde.

Herunder kan I se de nye abonnementspriser, som I kan tage udgangspunkt i, når I varsler
jeres medlemmer/beboere. Har I medlemmer/beboere med tillægspakker, som de betaler

direkte til os, skriver vi direkte til dem, og gør dem opmærksom på de nye priser.

Grundpakke
Mellempakke*
Fuldpakke*

Nuværende pris
100,63 kr.
294,88 kr.
438,43 kr.

Pris 1/1·2018
106,8 kr.
301,28 kr.
454,9 kr.

Priser er opgivet pr. måned inkl. moms
'Mellem- og FuldpClkkenmedBlandSelvreguleres,såpriserneerdesammesomMellem-og Fuldpakken.

Bemærk: Betaler jeres forening selv for ophavsrettigheder til Koda og Copydan. er vederlaget ikke inkluderet i
ovenstående abonnementspriser.
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Nye kanaler i Grund- og Fuldpakken
Fra uge 3 i 2018 styrker vi Grundpakken med tv-kanalen Comedy Central. Kanalen flyttes fra
Fuldpakken. I stedet bliver børnekanalen Nick Jr. ny kanal i Fuldpakken. Desuden ændrer
Viasat navn på deres sportskanal TV3 SPORT 2 - til TV3 MAX. TV3 MAX går i luften den 31
oktober 2017 og vil sende et rnix af sport, livsstil, com edy og tv-serier. TV3 MAX kan automatisk
ses af medlemmer/ beboere, som har TV3 SPORT 2 i deres nuværende tv-pakke.

Ændringer i Grund- og Fuldpakken
Tv-pakke Grundpakke Fuldpakke Lancering

Comedy Central Ny kanal Fra uge 3-7, 2018

Nick Jr. Ny kanal Fra uge 3-7,2018

TV3MAX Erstatter TV3 SPORT 2 31. oktober 2017

Vi udvider tv-pakkerne med eksklusivt indhold og digitalt indhold
Vi investerer nemlig massivt i en tv-løsning, der mixer tv og streaming på en helt ny måde.
Det betyder, at der er en række nyheder på vej til alle medlemmer/beboere allerede fra
efteråret og frem til starten af 2018. I kan følge med i lanceringen af de mange nyheder på
hjemmesiden yousee.dk/fremtidenstv.

1.000 timers fri underholdning
Vi har samlet en stor streaming-pakke fra bl.a, Viasat, Discovery, Comedy Central og
Nickelodeon, som medlemmer/beboere med en tv-pakke får adgang til fra efteråret.
Streaming-pakken indeholder programmer, film og serier, som ikke bliver vist på den klassiske
sendeflade, men som kan ses via YouSee Tv & Film-appen på mobil, tablet, pc og på
tv-boksen.

De nyeste film fra Paramount
I løbet af efteråret bliver det ogS.flmuligt at strøarne de nyeste film fra ~aramount, der-bl:a. står
bag filmhits som Arrival, Mission Impossible og The Big Short. Alle medlemmer/beboere med
en Fuldpakke får adgang til Paramounts suveræne og ofte prisbelønnede film.
Indholdspakken fra Paramount giver mulighed for at streame de største og nyeste film kort
efter de forlader biografen - f.eks. Brother Nature, Goat, Allied, Fences og Monster Trucks
Medlemmer/beboere med den nye YouSee Tv-boks får også adgang til Paramount-pakken.

Det nye digitale indhold i tv-pakkerne
Grundpakke Mellempakke Fuldpakke

Discovery (op til 500 timer) X X X

Viasat Film Favoritter (225 titler) X X X

Comedy Central (250 afsnit) X X X

MTV (150 afsnit) X X X

Nickelodeon (180 afsnit) X X X

Arkiv fra DR X Xl Xl

Disney (180 afsnit) X

BBC (100 afsnit) X

Paramount+"

• 40 film fra Paramount
X

- 200 ekstra afsnit fra Comedy Central

- 200 ekstra afsnit fra MTV

1Medlemmer/beboere med Mellem- eller Fuldpakke har allerede adgang til arkiv fra DRvia app eller tv-boks.

2Medlemmer/beboere, som har den nye tv-boks, vil have adgang til ParamounH, uanset hvilken tv-pakke de har.
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ChriChriTV til alle medlemmer/beboere
I et eksklusivt samarbejde med ChriChriTV og Christiane Schaumburg-MOller skaber vi et helt
nyt dansk tv-univers, som jeres medlemmer/beboere snart får adgang til. Vi vil være med til at
skabe fremtidens indhold, og derfor tager vi nu en mere aktiv rolle i forhold til indhold. I første
omgang lancerer vi 100 danskproducerede programmer i samarbejde med ChriChriTV. I
forbindelse med lanceringen af ChriChriTV giver vi også eksklusivt adgang til sæson 6 og 7 af
Suits og den helt nye amerikanske serie The Bold Type, som alle med en tv-pakke fra os får
eksklusiv adgang til.

ChriChriTV kan ses via YouSee TV & Film-appen eller YouSee Tv-boksen.

Tv og streaming samles i en brugeroplevelse
I løbet af efteråret lancerer vi muligheden for at sammensætte tv-pakken på en helt ny måde.
Vi tror nemlig, at streamingtjenester bliver fremtidens tv-kanaler. Derfor skal jeres medlemmer/
beboere selvfølgelig kunne vælge en tv-pakke, der både består af klassiske tv-kanaler ml.
streaming-tjenester. Derfor vil det populære Bland Selv-koncept blive fornyet og give
mulighed for at blande tv-kanaler og streaming-tjenester.

I første omgang vil det bl.a. være muligt at vælge HBO Nordic, C More eller Dansk Filmskat
med i tv-pakken i kombination med valgfrie tv-kanaler. Vi forventer at kunne tilbyde endnu
flere streaming-tjenester som en del af Bland Selv-pakken, så man nemt og enkelt kan
sammensætte og ændre sin unikke Bland Selv-pakke med et enkelt klik.

Underholdning på flere platforme
Også tv-oplevelsen vil få et markant lØft i løbet af efteråret. Vi har netop lanceret Android TV
som med en ny app giver mulighed for at se alt indhold via tv-boksen direkte på et Android TV
- fra fx Sony og Philips. Man behøver altså ikke koble fjernsynet til et tv-stik f.eks. hvis man har

brug for et ekstra tv i soveværelset eller på et børneværelse eller i et sommerhus, hvor der ikke
er tv-stik. Læs mere på yousee.dk/androidtv.

Ny 4K tv-boks med optagelse iskyen
I løbet af efteråret introducerer vi en helt ny version af vores populære YouSee Tv-boks. Den
nye 4K tv-boks byder på spændende nyheder, og den mest banebrydende er, at man med 4k
tv-boksen gemmer optagelser i skyen.

Det betyder, at man kan se det, man har optaget, på sin mobil, tablet og pc. Og at man
nemt kan planlægge optagelser via YouSee Tv & Film-appen, mens man er på farten
Der kan gemmes 250 timers optagelser i skyen, og der er ingen begrænsning på antal
samtidige optagelser. Optagelser gemmes i op til to år
Den nye 4k tv-boks gør det også muligt at se tv i superhøj Ultra HD-kvalitet.

Bredbånd med op til 1.000 Mbit
Underholdning bliver mere digital og med mere digitalt indhold i tv-pakkerne stiller det store
krav til farten på vores bredbåndsforbindelse. Derfor er vi i gang med den mest ambitiøse

opgradering af vores kabel-tv-net nogensinde. Det betyder bl.a, at vi tilbyder bredbånd med
1.000 Mbit og mulighed for at tilvælge symmetriske hastigheder. Lige nu kan 1.000 Mbit virke
som rigtig meget fart, men i snit stiger danskernes internetforbrug med 50 % om året. Derfor er
det vigtigt at være på forkant, så l/vi er klar med fremtidens forbindelse, når jeres
medlemmer/beboere har brug for det.

Den 1. januar 2018 vil bredbåndsabonnementer hos os, der er købt før 8. maj 2017, stige med
10 kr./md. De kunder, som det berører, vil modtage direkte information fra os.
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Følg med på vores hjemmeside
Vi glæder os til at give jeres medlemmer/beboere masser af nyt indhold og den bedste
tv-oplevelse. I kan læse mere om alt det nye på yousee.dk/fremtidenstv. Her finder I også
information om kanalomlægningen i tv-pakkerne, som sker fra uge 3 til uge 7.

Hold jer orienteret via Nyhedsservice
Hvis I ikke allerede er tilmeldt vores særlige nyhedsbrev til beslutningstagere i foreninger, kan
I nemt tilmelde jer på yousee.dk/nyhedsservice.

Spørgsmål?
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte jeres lokale konsulent eller ringe til vores
salgsafdel ing

på 70 70 4717.

Venlig hilsen

Eva Birgitte Bisgaard
Vicedirektør, YouSee
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