Hej Mogens Vester Frederiksen
Du modtager denne mail, så du som kontaktperson altid er opdateret og klædt på til at svare på
spørgsmål omkring jeres løsning hos os.
Læs denne gang om:
Meget mere streaming
Ny tv-kanal med eget indhold
Stream direkte fra Apple TV
Ny priser på tv og bredbånd

Meget mere streaming
I løbet af efteråret får jeres beboere og medlemmer endnu flere muligheder, når vi udvider
streamingmulighederne med indhold fra både Nordisk Film og Fox+. Samtidig lancerer vi i
samarbejde med Fox Networks Group en helt ny tv-kanal samt nye apps til både Apple TV og LG.
Tv og streaming smelter sammen i Bland Selv-konceptet, og det er nu, et halvt år efter lanceringen,
muligt at vælge mellem otte forskellige streamingtjenester. Senere i år kommer der endnu mere
indhold til Bland Selv-løsningen.
”Vores kunder skal have mulighed for at vælge mellem alle de streamingtjenester, der er på markedet,
når de sammensætter deres egen unikke indholdspakke. Derfor er jeg glad for, at vi senere i år kan
give dem adgang til både store danske film og populære udenlandske titler fra Nordisk Film samt
streamingtjenesten Fox+, der har et stort katalog af de mest populære tv-serier,” siger Jacob
Mortensen, direktør for YouSee.

Ny tv-kanal med eget indhold og
populære udenlandske serier
I starten af 2019 får jeres beboere og medlemmer adgang til en ny tv-kanal. Her vil være både
egenproducerede danske programmer og populære amerikanske serier fra en af verdens største
underholdningsselskaber
Det seneste år har vi lanceret unikt indhold i form af ChriChriTv og YouSee Comedy, som alle kunder
har haft mulighed for at streame fra web, app eller tv-boks. Nu gør vi det endnu lettere for jeres
beboere og medlemmer at få adgang til alt det unikke indhold, som følger med i tv-pakken, og lancerer
i samarbejde med Fox en helt ny tv-kanal.

Selvom kunder i stigende grad tager streaming til sig, ved vi, at mange fortsat sætter pris på at se med
via traditionelt tv. Med den nye tv-kanal, vil vi samle alt det unikke indhold, man får med i tvpakkerne. Tv-kanaler vil fx vise alle vores danskproducerede programmer, bl.a. serien ´29´, som har
fået rigtig gode anmeldelser, en perlerække af amerikanske seriehits samt alt det indhold vi køber ind
fra udenlandske produktionsselskaber, f.eks. ’Suits’ og ’The Good Doctor’. Dermed samler vi alle
vores originale danske programmer samt en lang række fantastiske serier fra 21st Century Fox, en af
verdens største underholdningsselskaber på den nye tv-kanal.
Både ChriChriTv og YouSee Comedy var udelukkende tilgængeligt digitalt, men den nye tv-kanal vil
både være tilgængelig som flow-tv-kanal med egen kanalplads og som streamet indhold. Det giver
nemlig endnu flere af jeres beboere og medlemmer adgang til nogle af de mest sete programmer på
streamingtjenesten.
Den nye tv-kanal får premiere i starten af det nye år – og indholdet vil selvfølgelig også være
tilgængeligt på YouSee’s streamingtjeneste.

Stream din tv-pakke direkte fra Apple TV
Tv-boksen er for mange kunder en naturlig del af tv-pakken. Der er dog også en del af jeres beboere
og medlemmer, der hellere vil bruge f.eks. Apple TV til at streame deres underholdningspakke, og
derfor har vi udviklet en app til Apple TV. Vi er nu klar til at lancere den efterspurgte app, som bliver
tilgængelig for alle kunder i næste uge.
I september måned kommer der også en app til LG TV. Dermed får jeres beboere og medlemmer
mulighed for selv at bestemme, om de vil have den fulde tv-oplevelse via tv-boksen eller den virtuelle
oplevelse via apps.

Nye priser på tv og bredbånd fra den 1. januar 2019
Der kommer stadig mere indhold og flere streamingtjenester på markedet, men det betyder desværre
ikke, at indhold bliver billigere. På trods af de højere priser på indhold har det dog været muligt at
fastholde en prisstigning på 10 kr. for Grundpakken samt de forskellige Bland selv-løsninger med 10,
20 og 36 point. Udover Grundpakken vil de ’faste’ tv-pakker, Mellem- og Fuldpakken, stige med
henholdsvis 20 og 25 kr.


Ovenstående prisstigninger er gældende for vores listepriser på YouSee tv-pakker. Vi er i
fuld gang med varslingsbrevene til jer med information om jeres nye tv-priser fra 1. januar
2019.

YouSee’s bredbåndskunder efterspørger i stigende grad de hurtigste forbindelser, og derfor sætter vi
fra nytår priserne ned på dem. Prisen på en 1.000 Mbit-forbindelse falder fra 699 kr. til 499 kr. og en
hastighed på 500 Mbit fra 499 kr. til 449 kr. efter nytår.


Hos anlæg/foreninger med særlig foreningsaftale om YouSee Bredbånd vil ny pris pr. 1.
januar 2019 på 1.000 Mbit være 449 kr. og 399 kr. for 500 Mbit.

Prisen på hastighederne, 25 og 50 Mbit, stiger efter nytår med 10 kroner, mens en 100 Mbitforbindelse stiger med 20 kroner. Det skyldes bl.a., at YouSee investerer i netværket for at
imødekomme den enorme stigning i danskernes dataforbrug. I gennemsnit stiger dataforbruget på
bredbånd ca. 30 pct. om året.


Hos anlæg/foreninger med særlige foreningsaftale om YouSee Bredbånd vil prisen på 25, 50
og 100 Mbit være uændret og prisen den samme som i den nuværende bredbåndsportefølje.

Venlig hilsen
YouSee

