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Nyt tv-udbud og nye priser
I perioden fra 25, til 28. november ændrer vi tv-pakkerne, og 1. januar 2014
reguleres priserne på Grund-, Mellem- og Fuldpakken.

Vi har lyttet til mange kunders ønske om en børnekanal i Mellempakken, og
udvider derfor med Disney Channel HD. Vi styrker samtidig Mellempakken ved
at tilføje TLC HD og TV3 Puls, som hidtil kun har været i Fuldpakken. Samtidig
flyttes BBC Knowledge og BBC World News fra Mellempakken til Fuldpakken.

Tidligere i år gav vi alle med Fuldpakken adgang til to nye tv-kanaler, TV 2 Fri HD
og TV3 SPORT2 HD. Det vurderer vi, at de fleste har været glade for, og derfor
fortsætter disse to kanaler i Fuldpakken også efter de kommende pakke-

----æn ringer. --------------.. ••

Fra analogt til digitalt
Hovedparten af de analoge kanaler fortsætter, men fra november slukker vi for
den analoge udgave af dk4. Den digitale version af dk4 HD fortsætter uændret i
både Grund-, Mellem- og Fuldpakken.

I løbet af 2014 udg~r de analoge udgaver af TLC HD, Disney Channel HD og
TV3 Puls. Vi giver besked i god tid via Nyhedsservice og rulletekster på de tre
analoge kanaler. De digitale udgaver af kanalerne fortsætter naturligvis. Hvis du
ikke modtager Nyhedsservice, kan du tilmelde dig på yousee.dk/nyhedsservice.

Priserne reguleres
Nedenfor kan du se de nye abonnementspriser, som du kan tage udgangspunkt i,
når du skal varsle dine beboere eller medlemmer.

De nye priser er!:
• Grundpakken
• Mellempakken
• Fuldpakken
• Skift af tv-pakke?

96,98 kr. pr. måned inkl. moms
280,90 kr. pr. måned inkl. moms
399,86 kr. pr. måned inkl. moms
395 kr. inkl. moms ved skift til mindre tv-pakke

I Forbehold for fejl og ændringer i de beregnede priser

2 Gældende pr. 1. september 2013

Du kan udregne prisstigningen ved at sammenligne ovenstående priser med
priserne på jeres seneste regning.

YouSee Salgsafdelingen
Teglholmsgade 1 Tlf. 70 70 40 00
0900 København C

Internet:
yousee_dk/foren inger

YouSee NS CVR-nr. 25 76 75 78 København A,37,13



Beboere med Tillægspakker der opkræves direkte af YouSee, informeres
individuelt om deres prisregulering.

Derfor reguleres priserne
Priserne for Grund-, Mellem- og Fuldpakken reguleres som følge af den generelle
prisudvikling, øget betaling for ophavsrettigheder, stigende priser p~ en række
kanaler og flere kanaler i Mellem- og Fuldpakken.

Betaler jeres forening selv til Koda og Copydan, er priserne p~ ophavsrettigheder
ikke inkluderet i de abonnementspriser, der er angivet p~ forrige side.

Oversigt over ændringer i tv-pakkerne
Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (FP)

dk4 Udgår analogt Udgår analogt Udgår analogt

BBC World News Flyttes til FP

BBC Knowledge Flyttes til FP

TV 2 Fri HD Lanceret 2013

TV3 SPORT2 HD Lanceret 2013

TLC HD* Lanceres digitalt Lukkes analogt

Disney HD* Lanceres digitalt Lukkes analogt

TV3 Puls* Lanceres digitalt Lukkes analogt

* TLC, Disney og TV3 Puls lukkes analogt i løbet af 2014.
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KodajCopydan

Grundpakke Mellempakke

27,76 39,4032,05

Fuldpakke

Se jeres nye kanaloversigt fra mandag 23. september
Du kan læse mere om alle ændringerne p~ yousee.dkjtv2014, hvor du også kan
se jeres nye kanaloversigt fra mandag 23. september. Bemærk, at jeres priser
kan afvige fra de oplyste priser på yousee.dkjtv2014.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, er du velkommen til at kontakte din
lokale konsulent eller salgsafdelingen på 70 70 40 00.

Venlig hilsen

~~
Freddie Fjeldsted
Salgs- og vicedirektør
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