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Prisregulering 1. januar 2011 - og HD clear i tv-pakkerne
I løbet afde kommende måneder justerer vi jeres tv-pakker og regulerer
prisen. Du kan i dette brev læse om fri adgang til HD i tv-pakkerne, frit
individuelt valg og om prisreguleringen.
10 HD-kanaler

- uden kort, uden boks og uden det koster ekstra

Som den eneste udbyder på markedet tilbyder vi jer 10 HD-kanaler clear,
dvs. uden brug af boks eller kort, og uden det koster ekstra. Hidtil har
adgangen til HD-kanalerne krævet et tillægsabonnement på YouSee Kort til
30 kr. om måneden. HD-kanalerne har, med undtagelse af DR HD, samme
indhold som deres "søsterkanal". Vi vil løbende udvide vores tv-pakker med
nye HD-kanaler, og det er vores mål at kunne give jer hele Fuldpakken i HD.
Frit individuelt valg fra Grundpakken

I løbet af foråret 2011 får I også adgang til individuelt frit valg fra
Grundpakken. Det betyder, at Grundpakken bliver en attraktiv løsning for
dem, der kun er interesseret i nogle få ekstra kanaler, og på den måde får
Grundpakken en vigtigere rolle end i dag.
Tv-pakkerne

styrkes også med nye kanaler

Ud over nye HD-kanaler styrker vi Grundpakken med Kanal S, der bytter
plads med Kanal 4, som fremover bliver en del af Mellempakken. Det betyder,
at Grundpakken nu indeholder hovedkanalerne TV 2, TV3 og Kanal 5.
Samtidig gør vi distributionen af CANAL9 iMellempakken permanent, og vi
udvider Fuldpakken med BBC Lifestyle.
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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 2011 vil I blive faktureret følqende":
Grundpakken
76,63 kr. pr. måned inkl. moms
Mellempakken
211,38 kr. pr. måned inkl. moms
Fuldpakken
341,11 kr. pr. måned inkl. moms
1 Forbehold for fejl og ændringer i de beregnede priser

Hvis jeres tv-pakke i kontrakten inkluderer KODA og Copydan, er ovennævnte
pris også inklusiv KODA og Copydan.
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