
Ny pris pi tv-pakker- og vi endrer lidt pi indholdet

K713

Returadresser YouSee, Teglholmsgade 1 D1 ogoo Kobenhavn C, NKU 2oz2 (O-anle9)

Vedr.: G/F HAMPELAND

G/F Hampeland Att Kasserer Karin Jonsson

Stenbukken 4

365o Olstykke

Vi vil gerne informere jer om de aendringer, der vedrorer jeres medlemmer/beboere i det nye 6r.

Den r. januar zozz eendrer vi prisen pi Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke samt Bland Selv-

pakkerne. Det skyldes den almindelige prisudvlkling og oget udgifter til sportsrettigheder, indholds- og

ophavsrettigheder. Derudover fortsetter vi med at investere i udviklingen af vores platforme og tv-
lasninger, si I altid kan se underholdning iden bedst mulige kvalitet,

Herunder kan I se, hvad det betyderforjer og hvilke eendringer, I skal vare opmaerksom p6.

De faste tv-pakker
Her kan I se denide nye abonnementspris/er, som I kan tage udgangspunkt i, n6r I varslerjeres

medlemmer/beboerer

Yousee AIS

yousee.dk

70 70 40 oo

Teglholmsgade r
ogoo Kobenhavn C

CVR-nr. 4o o7 5z 9r.

6. oktober zozr

Anleegsnr.: 13r897

Kontonr.:6or3o54r3

Nuvarende pris

r73,tz kr.
Ny pris pr. tlt-zozz

zorrgo kr.Grundpakken

Minedspriser er opgivet inkl. moms.

NB: Betaler jeres forening selv fo r ophavsrettig heder til Koda og Copydan, er vederlaget ikke i nkluderet i ovenstiende
abonnementspris/er. Medlemmer/beboere med en till*gspakke (Mellem- eller Fuldpakke) eller en Bland Selv-pakkg som
de betaler direkte til YouSee, modtager besked med information om deres nye abonnementspris.

Nye priserfor ophavsrettigheder pr. r. januar 2az2(pr. md. momsfrit)

Ny pris pi Bland Selv-point
Fra irsskiftet reguleres minedsprisen p3 Bland Selv, som kan tilkabes p3 toppen af Grundpakken.

De nye zozz-priser er: Bland Selv ro point koster zro kr., Bland Selv zo point koster z8o kr. og Bland

Selv 36 point koster 35o kr.

Den r. januar zozz tilfojer vi nyt indhold i de faste tv-pakker. Laes om det konkrete indhold herunder.
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Andringer i Grundpakken ved irsskiftet
I kan se frem ti I at fA TV z News og TV3 Puls i tv-pakken, da mange af kunder har efterspurgt netop

- 
disse to kanaler. Desuden harViacom valgt at lukke kanalen Paramount Network, s6 den udgir derfor

: 
afpakken.

A,ndringer i Mellempakken ved irsskiftet
Tv-pakken fir tre nye barnekanaler: Nickelodeon, Nicktoons og Nick Jr. De giver adgang tll populeere

komedieserier, seje tegnefilm og peedagogisk indhold til mindre born, som Svambebob Firkant, Paw

= 

Patrol, Paddington og rneget mere. Laes mere om de tre bornekanaler pA yousee.dk/nick.

Andringer i Fuldpakken ved irsskiftet

- 
I tv-pakken bliver der adgang til streamingtjenesten Viaplay med Viaplay-appen. Viaplay byder p5 et

kaempe udvalg af film, serier, velkendte TV3-programmersamt nogle af de storste Hollywood-film,

masser af sesoner af anmelderroste serier, populaert bornelndhold og hyggelige familiefilm. Ved

6rsskiftet vil medlemmer/beboere modtage loginoplysninger, si de kan komme i gang med at bruge

Viaplay. Laes mere pi yousee.dk/viaplay-fp.

Derudover kan I se frem tilto nye kanaler i tv-pakken - nemlig Paramount+ Movies og Paramount+

Series. Fuldpakken giver fortsat adgang til streamingtjenesten Paramount+, som lobende har udvidet

indholdet med endnu flere film, serier, dokumentarer og underholdning for barn. Se hvad Paramount+

byder pi netop nu pi yousee.dk/paramount-plus-fp.

Desuden udg6r de fire C More-kanaler af tv-pakken, og det vil ikke lengere veere muligt at streame

C More-indholdet.

Fox+ lukkerved irsskiftet iBland Selv
Disney har valgt at lukke for Fox+ den r. januar zo2zt og derfor vil medlemmer/beboere, der har valgt

tjenesten i Bland Selv ikke lengere kunne tilgi indholdet fra Fox+. De fir i stedet frigivet fire point, som

kan bruges pi andre kanaler eller streamingtjenester i Bland Selv.

Desuden justeres antallet af point pi udvalgte Netflix-abonnementer i Bland Selv. Det betyder, at
medlemmer/beboere med de udvalgte abonnementer skal bruge farre point og fir frigivet :. point, som

de frit kan bruge pi andet indhold i Bland Selv^

Om Ekstrakanaler

Da TV z News ellerTV3 Puls bliver en del af Grundpakken pr. r.januar zozz, skal de

medlemmer/beboere, der har haft den eller disse kanaler, selvfolgelig ikke leengere betale for dette
(TV z News til 4o kr./md.) og (TV: Puls til 4o kr.lmd.), og deres Ekstrakanal-abonnement vil automatisk

blive opsagt.

De ogede udgiftertil sportsrettigheder, indholds- og ophavsrettigheder betyder, at folgende

Ekstrakanaler pr. r. januar zo zzf8.r ny minedspris: TV3+ til 7o kr., TV3 SPORT til 6o kr. og TV3 MAX til

4o kr.
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Om Paramount+

- 
Medlemmeri beboere med et abonnement p5 YouSee Tv-boksen frafor 25. marts 2021 vilikke laengere

have adgang til Paramount+ streamingtjenesten, som en del af abonnementet. Streamingtjenesten

= 
kanfortsattilveelgesiBlandSelv. Denr.januarzozzudg6rCMoreaffordelsprogrammetYouSee

= 
More, og medlemmerlbeboere, der har valgt at have adgang til C More vil i stedet i lobet af december

- 
fl adgang til streamingtjenesten Paramount+, der ogsi indeholder film og serier. Det er muligt at

veelge en anden fordel i Mit YouSee, hvis man ikke onsker Paramount+.

Ny kanaloversigt

= 
PE yousee.dk/foreninger finder I fra ro. oktober den nye kanaloversigt for zozz. Husk ogsi, at alle med

tv hos os har fri adgang til at streame de storste danske film fra Nordisk Film - og en rekke
n internationalestorfilm-korttidefterdeharveeretvistibiografen.Gleedjerbl.a.til atse'Lille

Sommerfugl'med bl.a. Jesper Christensen fra den 3. november. Og allerede nu kan I se

'Retfardighedens Ryttere'med bl.a. Mads Mikkelsen. Se alt det, I f6r med pi yousee.dkialle-fordele.

I skal benytte YouSee Selvbetjening til at andre tv-pakker hos jeres kunder
Fra r. jan uar zozz vil det ikke laengere vare muligt at fi eendret tv-pa kker med assistance f ra YouSee

Foreningsservice. Alle eendringer eller opsigelser af tv-pakker hos jeres kunder (kunder, der betaler for
tv-pakke hos foreningen), skal I sikre bestilles via Selvbetjening/APl.

Pi yousee.dk/foreninger/foreningsguide kan I downloade en guide, der giver r6d og tips til aendring af

tv-pakker pA YouSee Selvbetjening.

YouSee Selvbetjening er en del af jeres foreningsaftale med os, og den indeholder digitale services og

understotter en reekke fun ktioner til jeres arbejde i foreningen. Det er personen i jeres forening, som er

oprettet som administrator, der opretter nye brugere hos jer. I bestemmer selv hvor mange

brugeradgange, I har behov for. Pi den mide kan flere personer f.eks. se kontoposteringer eller

foretage skift af tv-pakker.

Laes mere om YouSee Selvbetjening p3 yousee.dklforeninger og opret foreningen, hvis I ikke allerede

er oprettet.

Hold jer orienteret
Hvis I ikke a llerede er tilmeldt vores nyhedsbrev til bes lutn ingstagere i foreninger, kan I nemt tilmelde
jer p5 yousee.dk/foreninger.

Har I sporgsm6l, er I velkomne til at kontakte jeres lokale konsulent eller ringe tilYouSee Foreningssalg

og YouSee Foreningsservice pA 7o 70 40 oo.

Venlig hilsen

Thomas Neve

Salgsdirektor, YouSee
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