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Nye pakker og priser
Her i brevet kan du læse, at vi justerer vores tv-pakker i uge 470g regulerer
vores priser pr. 1. januar 2012. Der bliver lidt færre analoge kanaler, men til
gengæld sender vi flere og flere kanaler i HD. YouSee's kunder får en række nye
tv-kanaler, mere dansk radio og kan fortsat se TV 2 i alle tv-pakker. Priserne på
de tre pakker stiger mellem 10 og 25 kroner pr. måned.

Nye tv-kanaler kommer til og andre udgår

Fuldpakken får tre nye kanaler: Disney Junior, TLC og TNT7. De to sidstnævnte
kanaler sendes også i HD. Du kan læse mereom kanalerne på yousee.dk/tv2012.
Hertil kommer den nye 24-timers kanal fra TV 2-regionerne, der indgår i alle
vores tre pakker. Samtidigt udgår TV 2 Film og den franske TV5 Monde, mens
SVT1, ZDF og Ekstrakanalen fremover kun vil blive distribueret digitalt.

Flere og flere kanaler sendes også i HD
Fra uge 47 sender vi også SVT2 og ARD i HD, og 11. januar kommerturen som
nævnt til TV 2. Vi regner med, at Fuldpakken når op på cirka 20 HD-kanaler i alt i
løbet af 2012. Alle HD-kanaler vil være såkaldte "spejl-kanaler", dvs. at f.eks. TV
2 HD sender præcis de samme programmer som TV 2 - og på præcis de samme
tidspunkter - bare i meget flottere kvalitet.

Meget mere dansk radio
Som noget helt særligt for YouSee's kunder, kan der fremover Iyttes til 8 af DR's
digitale (DAB) radiokanaler på en almindelig radio. Det betyderf. eks., at man
også fremover kan lytte til P2, selvom den forsvinder fra FM-båndet. Pop FMog
Radio 24syv er også med i det nye udbud, mens nogle af de udenlandske kanaler
udgår. Radiokanalerne indgår i alle YouSee's tv-pakker.
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TV 2 fortsætter i alle tv-pakker
1. januar 2012 bliver TV 2 betalingskanal. TV 2 er Danmarks mest sete tv-kanal,
og vi har derfor valgt, at TV 2 fortsat skal indgå i alle vores tv-pakker.
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have adgang til TV 2. Fra 11. januar 2012 kan TV 2 også ses i knivskarp HD-
kvalitet.
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Prisregulering pr. 1. januar 2012

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 2012 vil I blive faktureret følqende":
Grundpakken 85,14 kr. pr. måned inkl. moms
Mellempakken 234,66 kr. pr. måned inkl. moms
Fuldpakken 363,78 kr. pr. måned inkl. moms
1 Forbehold for fejl og ændringer i de beregnede priser

Derfor stiger pakkepriserne

Grundpakken stiger kun med 10 kr., selvom alene betalingen til TV 2 er 12,50
kr., og der også er øgede udgifter til blandt andre KODA og Copydan. Mellem- og
Fuldpakken stiger begge 25 kr., som dækker TV 2-betalingen, stigende priser på
de øvrige kanaler i pakkerne og dyrere ophavsrettigheder. Betaler jeres forening
selv til KODA og Copydan, vil stigningen være tilsvarende mindre.

-
Regulering af Tillægspakker

Beboere med tillægspakker, der opkræves direkte af YouSee, informeres om
prisstigningen via brev.

----
Hent jeres nye kanaloversigt på yousee.dk

I starten af november 2011 kan du på yousee.dkjnykanaloversigt se jeres nye
kanaloversigt. Her kan du også læse mere om de enkelte radio- og tv-kanaler.

-- Tilmeld dig Nyhedsservice på yousee.dkjnyhedsservice, så får du en mail, når
kanaloversigten er klar til download.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, er du velkommen til at kontakte din
lokale konsulent eller salgsafdelingen på 80 60 50 00.

Venlig hilsen

~~
Freddie Fjeldsted
Salgsdirektør

Se ændringerne i tv-pakkerne på bagsiden ~



Oversigt over ændringer i tv-p

Grund-, Mellem- og Fuldpakke

Kanal Ændring

SVT2 HD Lanceres som ny

ARD HD Lanceres som ny

TV 2 Regioner Ny digital kanal fr

TV 2 HD Lanceres som ny

SVT1 Sendes kun digital

ZDF Sendes kun digital

Ekstrakanalen Sendes kun digital

TVS Monde Udgår

TV 2 Nabo Udgår

I Region Nordjylland sendes 24Nordjysk

nu i alle tre tv-pakker.

*) I Region Syddanmark og Lolland-Fals
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Kun for Fuldpakken "

Kanal Ændring

TLC Ny kanal - lancer

TNT7 Ny kanal - lancer

Disney Junior Ny kanal - lancer

TV 2 Film Udgår både analo

HD-kanalerne sendes ukodet, dvs. at m

kanalerne uden kort og uden boks.
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akkerne

HD-kanal

HD-kanal

a din TV 2 Region. Lanceres 11.01.12

HD-kanal 11.01.12
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e ikke længere analogt. Til gengæld indgår kanalen

ter er det NDR, der ikke længere sendes analogt.

es både analogt, digitalt og i HD

es både digitalt og i HD

es digitalt

gt, digitalt og i HD 31.12.2011

an med et fjernsyn med DVB-C og MPEG4kan se


