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Stævnen den 27. november 2019 
 
Dette infobrev omhandler alene vores aftale med Yousee, som Anita og Michael 
har afholdt møde med den 6. november 2019. 
 
Der sker mange ændringer hos Yousee i den kommende tid, vi vil her prøve at 
guide lidt, noget med gentagelse fra tidligere referat af 
afdelingsbestyrelsesmøde. 
 
Yousee har tilbudt at komme ud og lave en ”butik” i fælleshuset, hvor de vil 
komme og give råd og vejledning med de abonnementer du har hos dem. Det 
vil blive en hverdag i tidsrummet kl. 14 – 20 og kan muligvis overtales til at 
komme ud en lørdag i stedet, hvis der er behov for det. 
 
Men ind til det, vil vi gerne fortælle lidt om de informationer vi allerede har 
fået, og ikke mindst fortælle lidt om nogle besparelser mange af os kan få, ved 
at ændre lidt i de pakker vi har.  
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Prisændringer TV 
 
Yousee har varslet at vores nuværende aftale skal ændres, da de sætter penge 
til på grundpakken. Selvom grundpakken stiger, er der stadig mange fordele 
ved den aftale vi har nu. 
Yousee ejer de kabler vi får vores TV og internet igennem, så de kan sætte 
prisen, hvis vi ikke fornyer vores aftale. 
 
TV: 
For det første har Yousee valgt at ændre priserne for TV som følger: (Vi ved 
ikke helt hvornår ændringer træder i kraft, men bliver varslet officielt senere) 
 
Grundpakken: Grundpakken koster pt. kr. 153,- per måned. Denne 

opkræves af Boliggården over huslejen. 
 Ny pris bliver kr. 232,- 
 
Mellempakken: Forbliver uændret på kr. 222,92 per måned og opkræves 

direkte af Yousee. 
 
Fuldpakken: Sænkes fra kr. 429,68 til kr. 387,00 per måned og 

opkræves direkte fra Yousee. 
 
Hertil kan tilkøbes pakker med point.  
10 point koster kr. 180,- 20 point for kr. 230,- og 36 point for kr. 280,- 
Mange TV-kanaler koster 1 point, men der er også nogle der koster mere, eks.  
Netflix 5-7 point. 
 
Det er en rigtig god ide at tjekke hvad man har af kanaler og hvilke man ser.  
Hvis du har mellempakken eller fuldpakken, så prøv at skrive ned hvilke  
kanaler du rent faktisk ser. Du kan formentligt skifte til mellempakken, eller  
måske endda grundpakken og så købe point for resten. Kanaloversigt er 
vedlagt denne skrivelse. 
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Kanalændringer: 
 
Der er en del røre om Yousee for tiden. Kort fortalt har Yousee valgt at opsige 
nuværende aftale med Discovery, som gør at mange populære kanaler 
forsvinder fra 1. januar 2020. Yousee vil lægge Discovery’s kanaler over som 
tilvalgsprogrammer, men det vil Discovery ikke ”nøjes” med. 
 
Her er lille overblik over de ændringer der kommer: 
 
Grundpakken: 
Ny kanal: TV2 Charlie 
Kanal udgår: Kanal 5 
 
Mellempakken: (Ud over de i grundpakken nævnte ændringer) 
Nye kanaler: TV2 Fri, TV2 Sport, TV3 Sport, TV3 Max, Viasat Ultra 

HD 
Kanaler udgår: Kanal 4, Kanal 5, Kanal 6, Kanal 9, TLC 
 
Fuldpakken: (Udover de i grund- og mellempakken nævnte ændringer) 
Nye kanaler: Viasat film Family, Viasat film Hits, Viasat film 

Premiere, Viasat film HD Action, Viasat Ultra HD, C 
More First, C More Stars, C More Hits, C More Series 

Kanaler udgår: Kanal 4, Kanal 5, Kanal 6, Kanal 9, Discovery Channel, 
Discovery Science, Investigation Discovery, Animal 
Planet, TLC, Eurosport 1, Eurosport 2 

 
Alle de kanaler der er nævnt som udgående kanaler, ligger hos Discovery 
Network. 
Yousee og Discovery Network forhandler stadig, så vores opfordring er at 
vente og se hvad det hele ender med. 
 
Herudover har DR meddelt at de lukker følgende kanaler: DR3, DR Ultra og DR 
K 
 
På vores møde med Yousee, spurgte vi hvorfor de ikke fjernede de tyske, 
svenske og norske kanaler i stedet. Grundet til det, er at man ønsker at give 
en pæn pakke til et bredt udsnit af danskerne, og samtidig holde prisen nede. I 
vores område er der nogle der ser svensk TV, i Sønderjylland ser man tysk TV 
og i Nordjylland ser man norsk TV. 
Det er faktisk kun ca. 3% der ser Discoverys kanaler. 
Mange ønsker nu at fravælge Yousee på grund af de manglende sportskanaler. 
Og så må man jo spørge sig selv om hvor mange af de store 
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sportsbegivenheder Discovery får, når man vælger ikke at ville samarbejde 
med Yousee og de 1.400.000 kunder der. Så mon ikke at Discovery alligevel 
gerne vil lave en aftale med Yousee. 
 
Vi har hørt fra beboere at de har opsagt deres grundpakke hos Boliggården og 
senere fortrudt. Boliggården har oplyst at Yousee først ville oprette aftalen 
igen efter 3 måneder. Dette er ikke korrekt, Yousee vil meget gerne have 
kunderne tilbage, det er Boliggården der af en eller anden årsag forhaler det. 
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Bredbånd/internet: 
Det er valgfrit hvor man har internet, dog skal den udbyder man vælger 
benytte Yousee’s net. Men her er der også mange penge at sparre, hvis man 
skifter til eks. det nye FastSpeed. Hos dem er prisen kr. 249,- per måned for 
1000/100 Mbit forbindelse, de kan dog ikke tilbyde at tage fastnet tlf. med. 
Derudover giver Yousee nogle ekstra fordele, hvis du har bredbånd hos dem, 
så tjek op på det også. 
 
Nedenstående er en tabel, hvor du kan se hvilke hastigheder Yousee tilbyder 
og lidt om hvad man kan få ud af det. Informationerne er hentet på Yousee’s 
hjemmeside. 
  
Hos Yousee er priserne som følger: 
Kolonne 1: Den hastighed Yousee tilbyder 
Kolonne 2: Første linje er vores pris, anden linje er den fratrukne rabat. 
Kolonne 3: Hvad den angivne hastighed kan bruges til. 
Kolonne 4: Den tid det tager at hente en fil på 200 Mb 
 
1 2 3 4 
    
2/0,5 129,- 

0,- 
Du primært bruger 1 tablet, mobil eller pc i 
hjemmet ad gangen til at surfe, læse mails, 
tjekke netbank og andre småting i hverdagen. 

13 m 
20 sek. 

    
4/0,5 149,- 

0,- 
Du primært bruger 1 tablet, mobil eller pc i 
hjemmet ad gangen til at surfe, læse mails, 
tjekke netbank og andre småting i hverdagen. 

6 min 
40 sek. 

    
50/10 239,- 

40,- 
Hele familien bruger tablets, mobiler eller pc'er i 
hjemmet på samme tid til at surfe, læse mails, 
tjekke netbank og andre småting i hverdagen. 
Det er nok, at 3 personer kan game online på 
samme tid. 

30 sek. 

    
80/10 249,- 

50,- 
Du har brug for, at 4 personer kan streame film 
og musik i høj kvalitet på samme tid. 
Det er nok, at 4 personer kan game online på 
samme tid. 

20 sek. 
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100/20 269,- 
50,- 

Du har brug for, at 4 personer kan streame film 
og musik i høj kvalitet på samme tid. 
Det er nok, at 4 personer kan game online på 
samme tid. 

15 sek. 

    
150/30 299,- 

50,- 
Du har brug for, at 5 personer kan streame film 
og musik i høj kvalitet på samme tid. 
Det er nok, at 5 personer kan game online på 
samme tid. 
Hele huset kan være på nettet med fx trådløse 
højttalere og radio, køleskab, kaffemaskine, 
lysstyring etc. 

10 sek. 

    
500/60 369,- 

0,- 
Du har brug for, at 8 personer kan streame film 
og musik i høj kvalitet på samme tid. 
Du har brug for, at 8 personer kan game online 
på samme tid. 
Hele huset kan være på nettet med fx trådløse 
højttalere og radio, køleskab, kaffemaskine, 
lysstyring etc. 

3 sek. 

    
1000/1
00 

399,- 
0,- 

Du har brug for, at op til 10 personer kan 
streame film og musik i høj kvalitet på samme 
tid. 
Du har brug for, at op til 10 personer kan game 
online på samme tid. 
Hele huset kan være på nettet med fx trådløse 
højttalere og radio, køleskab, kaffemaskine, 
lysstyring etc. 

1,5 sek. 

 
Ud fra den pris du kan se af tabellen, vil prisen for bredbånd hos FastSpeed 
være den samme hvis du har en forbindelse på 80/10 hos Yousee. Er din 
hastighed højere, er der lidt at sparer, samtidig med at man får en væsentlig 
hurtigere forbindelse. 


