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2023 pris på t -pakker

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

Den l. januar 2023 ændres prisen på de faste tv-pakker; Grund-, Mellem- og Fuldpakke
samt Bland Selv. Stigningen skyldes udelukkende øgede omkostninger til kdb af indholds-rettigheder
til tv, herunder særligt øgede udgifter til sportsrettigheder. Derudover fortsætter vi med at investere
i udviklingen af vores platforme og tv-losninger, så l kan se underholdningen i den bedst
mulige kvalitet.

2023 pris på fast tv-pakke

Her kan l se den/de nye abonnementspris/er, som l kan tage udgangspunkt i, når l varsler jeres
mediemmer/beboere:

CVR-nr. 40075291

30. september 2022

Anlægsnr.: 5004842
Kontonr. : 604245671

Nuværende pris

144,3 kr.
368,76 kr.
487,96 kr.

Grundpakke
Mellempakke
Fuldpakke
Månedsprisen er inkl. moms.
Mellem- og Fuldpakke med Bland Selv reguleres, så prisen er den samme som den faste Mellem- og Fuldpakke.

Ny pris pr. 1/1-2023
159,38 kr.
393,43 kr.
521,46 kr.

Jeres forening afregner selv for ophavsrettigheder til Koda/Copydan. Vederlaget er dermed ikke inkluderet i
ovenstående abonnementspris/er. Pr. l. januar2023 ændres der ikke indhold i de faste tv-pakker.

l. januar 2023 priser for ophavsrettigheder til Koda/Copydan (pr. md. momsfrit)

Grundpakke Mellempakke Fuldpakke

56,14 kr. 61,39 kr. 71,95 kr.

Mellempakke Fuldpakke
med Bland Selv med Bland Selv

61,15 kr. 71,41 kr.
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Breve sendes snart kun digitalt til jeres YouSee Selvbetjening portal
Pr. 31. august 2023 vil 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.

Læs om YouSee Selvbetjening på yousee. dk/formularer/selvbetjening, hvor l også kan bestille en
oprettelse af jeres forening, hvis l ikke har brugeradgang til portalen.

Har l spørgsmål, er l velkomne til at kontakte YouSee Foreningssalg og
YouSee Foreningsservice på 70 70 40 00.



Venlig hilsen

Thomas Neve

Underdirektør, YouSee


