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Vangede den 27. november 2019 

 

Orientering om ændrede TV-pakker og kanaler fra youSee 
 
 
Til beboerne i Mosegårdsparken 
 
Fra 1. januar 2020 vil de programmer og kanaler, der produceres og udbydes af 
Discovery Networks ikke længere indgå i de TV-pakker, vi har haft, siden vi i 2018 
iværksatte den nye ordning omkring frit valg af TV med youSee som leverandør. 
 
Konkret drejer dig sig om 11 kanaler; 4, 5, 6, 9, ID, Eurosport 1, Eurosport 2, 
Discovery, TLC, Animal Planet, SCI Discovery Science, der udgår af youSee’s TV-
pakker og udbud. 
 
youSee og Discovery Networks har forhandlet i mere end et halvt år uden at kunne 
opnå enighed om betingelserne for fortsat samarbejde. Baggrunden for youSee’s 
tilgang til forhandlingerne med Discovery Networks er, at Discovery, der blandt andet 
udbyder en række vigtige sportsbegivenheder, ønsker at disse, sammen med de 
øvrige programmer, de producerer og fordeler over flere kanaler, alle skal indgå i de 
faste TV-pakker og ikke i Bland Selv. Derved kan du som beboer ikke nøjes med at 
vælge netop det, du ønsker. Derved øges størrelsen og priserne for pakkerne. 
youSee ønsker at finde en løsning og ny aftale med Discovery Networks og håber 
på, at det vil ske i 2020. 
 
Ønsker du mere information kan du finde den på www.yousee.dk. 
 
De TV-pakker, du kender i dag, ændres på følgende måde: 
 

Pakke Ændringer Pris i kr. per 
måned i 

2020 

 
Grundpakken: 

 
TV2 Charlie tilføjes, Kanal 5 udgår 
 

 
183,09 

 
Mellempakken: 
 

TV2 Fri, TV2 Sport, TV3 Sport. TV3 Max og 
Viasat Ultra HD tilføjes. 
Kanalerne 4, 5, 6, 9 og TLC udgår 
 

 
388,10 

 
Fuldpakken: 
 

Viasat Film Family, Viasat Film Hits, Viasat Film 
Premiere, Viasat Film Action, Viasat Ultra HD, 
C More First, C More Stars, C More Hits, C More 
Series tilføjes.  
Kanalerne 4, 5, 6, 9, Discovery, SCI, ID, Animal 
Planet, TLC, Eurosport 1 og Eurosport 2 udgår. 

 
 

466,76 
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Der sker også ændringer i udbuddet i Bland Selv kanaler. Se youSee’s hjemmeside. 
På ejendomskontoret kan du kan også hente brochuremateriale fra youSee, der 
indeholder information samt oversigt over den nye sammensætning af TV-pakkerne 
fra 1. januar 2020 samt en oversigt over hvilke sportsbegivenheder, du fremover kan 
se på hvilke kanaler. 
 
Fortvivl ikke hvis du er meget sportsinteresseret. Der bliver fortsat rig mulighed for at 
følge de vigtige sportsbegivenheder f.eks. hvis du vælger Mellempakken eller 
Grundpakken med f.eks. 10 kanaler fra bland selv kanaler. Alt efter, hvilken pakke du 
har, kan du stadig se landsholdet spille EM i fodbold. Du kan stadig se de bedste 
kampe fra Superligaen. Og du kan stadig se OL. Og så kan du selvfølgelig som altid 
se Premier League, Champions League, Formel 1 og meget mere. 
 
I materialet, der kan hentes på ejendomskontoret, kan du dels se de nye pakkers 
indhold og se, hvilke sportsgrene og sportsoplevelser, der kan ses på de forskellige 
pakker og Bland Selv.  
 
På dette link kan du få et overblik over hvilke tv-kanaler, der har hvilke 
sportsrettigheder: digitalt.tv/sportsrettigheder. 
 
Det skal for en god ordens skyld bemærkes, skift ”nedad” til en mindre pakke koster 
kr. 299 – en omkostning, der er tjent hjem på få måneder samt vil udgøre en 
vedvarende besparelse. 
 
youSee tilbyder Mosegårdsparken’s beboere at komme ud til et arrangement af et 
par timers varighed med deres rådgivere og gennemgå din egen TV-løsning og 
muligheder for tilpasning med dig. Afdelingsbestyrelsen og youSee arbejder med at 
finde et egnet tidspunkt. Denne vil blive meldt ud snarest muligt. 
 

YouSee kommer med deres rådgivere og tilbyder at gennemgå 
din TV-løsning og dine muligheder for tilpasning sammen med 
dig. 
 
Det bliver d. 16. januar 2020 mellem kl. 15 og 18 og foregår i 
festlokalet, Stolpehøj 61, 1. sal. 
 
Yderligere information vil blive omdelt i postkasserne ca. en uge 
før. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
 

https://digitalt.tv/sportsrettigheder
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