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NYT brev
Ny 2023 pris på tv-pakker

I har beklageligvis modtaget brev med dato 30. september, hvor ophavsrettigheder ikke
var medtaget i den/de oplyste pris/er.

Vi beklager fejlen, og sender her nyt brev med jeres korrekte 2023 pris.

Vi vi1 gerne informere om ændringer, der vedrprer jeres medlemmer/beboere i det nye år.

Den 1. januar 2023 ændres prisen på de faste tv-pakker, Grund-, Mellem- og Fuldpakke samt

Bland Selv. Stigningen skyldes udelukkende 0gede omkostninger til køb af indholds-rettigheder

til tv, herunder saerligt øgede udgifter til sportsrettigheder. Derudover fortsætter vi med at investere

i udviklingen af vores platforme og tv-løsninger, så I kan se underholdningen i den bedst
mulige kvalitet.

2O23 pris på fast tv-pakke
Her kan I se den/de nye abonnementspris/er, som I kan tage udgangspunkt i, når I varsierjeres
medlemmer/beboere:

Nuværende pris Ny pris pr.Llt-2o23
Grundpakke 201,9 kr. 230,89 kr.

Månedspris er rnkl. moms. Ophavsrettigheder tji Koda/Copydan er inkluderet i ovenstående abonnementspns/er.

Medlemmer/beboere med en ti11ægspakke (Mellem- e ler Fuldpakke) eller Bland Selv, som betales direkte tjl

YouSee, vil modtage brev/mailfra os med information om deres nye abonnementspris. Pr. L. januar2023 ændres

der ikke rndhold i de faste tv pakker.

Ny pris på Bland Selv-point
Fra årssklftet reguleres månedspriser på Bland Selv, som kan tilkøbes på toppen af Grundpakken. De

nye2A23 priser er: Bland Selv 10 point koster 220 kr., Bland Selv 20 point koster 290 kr., Bland Selv 36

point koster 370 kr. og Bland Selv 46 point 460 kr.

Breve sendes snart kun digitalt tiljeres YouSee Selvbetjening portal
Pr. 31. august 2023 v1l fremtidige varslingsbreve kun kunne ses på jeres Selvbetjenings portal hos os.

Den digitale Selvbetjeningsportal er en del af jeres foreningsaftale, og indeholder flere services fx til

jeres arbejde i foreningen.
@

å Læs om YouSee Selvbetjening på yousee.dk/formularer/selvbetjening, hvor I også kan bestille en* 
oprettelse af jeres forenlng, hvis I ikke har brugeradgang til portalen.
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Har I spørgsmå1, er I velkomne til at kontakte YouSee Forenlngssalg og YouSee

Foreningsservice på 70 70 40 00.

Venlig hilsen

Thomas Neve

Underdirektør, YouSee
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