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Nye tv-pakker for 2013
Hos YouSee arbejder vi løbende på at give jer, jeres beboere og medlemmer
adgang til de bedste kanaler i den bedste, digitale kvalitet – nemlig HD. Det
betyder imidlertid også, at vi er nødt til at foretage ændringer i vores standard tvpakker.
Her kan du få et hurtigt overblik over, hvordan YouSee’s standard tv-pakker
ændres i næste uge - fra 12. november til 15. november.
Du kan se den præcise dato for jeres lokalområde på yousee.dk/tv2013. Her kan du
også læse mere om HD og radiokanaler.
De største nyheder i kanalomlægningen er:


Flere kanaler i HD bl.a. Animal Planet HD i Fuldpakken



Tv fra jeres naboregion fra TV 2 Regionerne i HD-kvalitet



BBC World News bliver en del af Mellempakken



BBC Knowledge bliver en del af Mellem og Fuldpakken



Ekstrakanalen i HD-kvalitet – viser smagsprøver fra vores Ekstrakanaler

Vi har tidligere meldt ud, at HD-versionen af TV4 og RTL skulle lanceres i
kanalomlægningen. Det sker imidlertid ikke, da det ikke har været muligt at
erhverve rettighederne på de forudsatte vilkår. Vi er i dialog med rettighedshaverne
og forventer, at TV4 HD og RTL HD vil blive en del af tv-pakkerne på et senere
tidspunkt. Herudover flytter Ekstrakanalen til programplads 34, og National
Geographic Channel flytter til programplads 26.

Få hjælp til at indlæse kanalerne
For at sikre at jeres beboere og medlemmer får mest muligt ud af deres tv-pakker,
og for at hjælpe med at indlæse kanaler igen, har vi samlet nyttig information og
vejledning på én side. Her finder I også en oversigt over alle kanalerne og deres
kanalpladser samt en vejledning til, hvad man skal gøre, hvis man oplever, at nogle
af kanalerne mangler.
Få hjælp her

Foreninger med egne tv-pakker
Foreninger med eget tv-udbud og som allerede har SD versionen af de nye HD
kanaler, er blevet kontaktet af YouSee Salg for at afklare, om I ønsker HD udgaven
lanceret i jeres kanaludbud. Lanceringen af HD kanaler i jeres tv-pakker udføres i
perioden fra 19. november til 17. december 2012.

Hent en ny kanaloversigt
På yousee.dk/nykanaloversigt kan I downloade jeres nye kanaloversigt. Kanaloversigten
indeholder det nye tv-udbud med kanalplads, digitale kanalpladser og analoge
frekvenser
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Denne e-mail kan ikke besvares. Hvis du vil i kontakt med jeres lokale konsulent,
er du velkommen til at ringe på 70 70 40 00 eller skrive til os.
Afmelding eller ændring af e-mail til YouSee Nyhedsservice

