
Møde med 
Domus Vista III



Tv, forandres hurtigere end nogensinde før…
Fra tv-marked i 2010… …til underholdningsmarked i 2016 Skiftet stiller store krav til…

INDHOLD

TILGÆNGELIGHED 
OG
NETVÆRK



I dag leverer YouSee følgende:

178 Grundpakker
0 Mellempakker
0 Fuldpakker

47% (83) har valgt YouSee-bredbånd
67% (115) har valgt digital tv
ca. 5% har valgt telefoni
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Lov om ”frit valg” af tv fra 1. juli 2016
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Formål: Sikre borgerne størst mulig frihed til 
selv at kunne vælge det tv-udbud, som de 
ønsker og samtidig øge konkurrencen på 
tv-distributionsmarkedet.

Sløjfeanlæg
� Sløjfeanlæg er omfattet af lovforslaget, 

selv om det ikke teknisk kan lade sig gøre.
� Der er vedtaget en overgangsordning, 

hvor sløjfeanlæg først skal tilbyde fravalg 
af den kollektive modtagelse om 
17 måneder dvs. fra den 1. januar 2018.

Vigtigt: Da det ikke teknisk er muligt at have flere 
tv-distributører på et kabelnet, giver den nye lov IKKE 
den enkelte husstand ret til frit selv at vælge distributør. 

Men den enkelte husstand har ret til at fravælge den 
kollektive modtagelse af / betaling for tv på kabelnettet, 
og så vælge en anden distributør / teknologi f.eks. Boxer, 
parabol eller via mobiltelefon.
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Skal YouSee blande …
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… eller vil du blande selv? … ovenpå din Grundpakke
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Ekstrakanaler - over 100 kanaler at vælge imellem:
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Eksempel på en Bland Selv 10-pakke
for den sportsinteresserede

Mellempakke med 
Bland Selv

http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Viasat_Golf_HD.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Viasat_Golf_HD.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/C_More_Tennis.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/C_More_Tennis.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Motors.aspx
http://yousee.dk/sitecore/content/Data/ChannelInfo/Channels/Motors.aspx
http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://espngrantland.files.wordpress.com/2015/09/cristiano-ronaldo-yell.jpg?quality=100&strip=all&w=694&imgrefurl=http://grantland.com/the-triangle/the-evolution-of-cristiano-ronaldo-real-madrid-manchester-united/&h=390&w=694&tbnid=4cDRAp2S7u9CvM:&docid=20LQK7aA6WpVgM&ei=ZLM0VrOaNMP9ygOv3KiADw&tbm=isch&ved=0CBEQMygOMA44yAFqFQoTCLPc1rLa7MgCFcO-cgodLy4K8A
http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://espngrantland.files.wordpress.com/2015/09/cristiano-ronaldo-yell.jpg?quality=100&strip=all&w=694&imgrefurl=http://grantland.com/the-triangle/the-evolution-of-cristiano-ronaldo-real-madrid-manchester-united/&h=390&w=694&tbnid=4cDRAp2S7u9CvM:&docid=20LQK7aA6WpVgM&ei=ZLM0VrOaNMP9ygOv3KiADw&tbm=isch&ved=0CBEQMygOMA44yAFqFQoTCLPc1rLa7MgCFcO-cgodLy4K8A


Bland Selv TV og Ekstrakanaler
Sådan installeres programkort og kortlæser



Med den nye tv-boks bliver tv-oplevelsen endnu større



Den nye YouSee-boks 
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Den fylder 1/3 
og koster 

(mindre end) 1/3



YouSee tv-boks 
30 kr./md.
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Grund-, Mellem og Fuldpakken

Valgfrie kanaler enkeltvis eller med samlerabat Film- og seriepakker

10 valgfrie kanaler
180 kr./md.

36 valgfrie kanaler
280 kr./md.

20 valgfrie kanaler
230 kr./md.

10-50 kr./md. pr. stk.

0 kr. 1. md 
Herefter 79 kr./md.

99 kr./md. (eller inkl. i 
Bredbånd fra 25/8-1)

25, 35 eller 61 tv-kanaler På tv, tablet, pc og mobil 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TijqFv5rPfpmrM&tbnid=OQ71ub1zI6ZTYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gizmorati.com/2013/04/how-netflixs-move-to-content-creation-changes-everything/&ei=hI1CUt6ZC4bl4QSH64CwAg&bvm=bv.53077864,d.bGE&psig=AFQjCNF-xuKcuyJUHIY-KZHHsLmrwgakWw&ust=1380179549227257
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TijqFv5rPfpmrM&tbnid=OQ71ub1zI6ZTYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gizmorati.com/2013/04/how-netflixs-move-to-content-creation-changes-everything/&ei=hI1CUt6ZC4bl4QSH64CwAg&bvm=bv.53077864,d.bGE&psig=AFQjCNF-xuKcuyJUHIY-KZHHsLmrwgakWw&ust=1380179549227257


Bredbånd



Streaming giganten Netflix rangerer de danske bredbåndselskaber efter den leverede 
bitrate, når man streamer Netflix-indhold. 

Netflix ISP Speed Index ser således ud:

1: YouSee (4.13 Mbps)
2: Waoo - Bredbånd Nord (4.09 Mbps)
3: Trefor (4.07 Mbps)
4: Waoo - Fibia (4.05 Mbps)
5: Stofa Bredbånd (4.02 Mbps)
6: Waoo - Energimidt (3.99 Mbps)
7: Stofa - SE FiberBredbånd (3.93 Mbps)

Kilde: Computerworld Online april 2016 

YouSee er bedst til streaming:

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TijqFv5rPfpmrM&tbnid=OQ71ub1zI6ZTYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gizmorati.com/2013/04/how-netflixs-move-to-content-creation-changes-everything/&ei=hI1CUt6ZC4bl4QSH64CwAg&bvm=bv.53077864,d.bGE&psig=AFQjCNF-xuKcuyJUHIY-KZHHsLmrwgakWw&ust=1380179549227257
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TijqFv5rPfpmrM&tbnid=OQ71ub1zI6ZTYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gizmorati.com/2013/04/how-netflixs-move-to-content-creation-changes-everything/&ei=hI1CUt6ZC4bl4QSH64CwAg&bvm=bv.53077864,d.bGE&psig=AFQjCNF-xuKcuyJUHIY-KZHHsLmrwgakWw&ust=1380179549227257


Rabatter på bredbånd :

Hastighed: Pris / md.:
25 Mbit / 5 Mbit 199 kr.

50 Mbit /10 Mbit 229 kr. (spar 240 kr. p.a.)

100 Mbit / 20 Mbit 279 kr. (spar 240 kr. p.a.)

300 Mbit / 60 Mbit 349 kr. (spar 600 kr. p.a.)

500 Mbit / 60 Mbit 449 kr. (spar 600 kr. p.a.)



Coax-nettet er der fremtid i:

YouSee investerede i 2015 ca. 165 mio. kr. på udbygning af coax-nettet, som blandt andet 
muliggjorde lanceringen af 300/60 Mbit bredbånd i hele landet i 2015.

Udbygningen af nettet består blandt andet i ø-delinger, så færre kunder skal deles om den 
samme kapacitet. Derudover der indført nye modemmer som standard, som kan håndtere 
300 Mbit.
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Hvilke muligheder giver hastighederne på Giga-bredbånd

¾ DVD på 4,7 GB – hentes på 38 sek.

¾ Blu-ray disc på 25 GB – hentes på 200 sek.

¾ Billeder 125 MB – hentes på 1 sek.

¾ Musik 124 MB (31 musiknumre) – hentes på 1 sek.



Produktlancering - bredbånd uden krav om tv-pakke
Den hidtidige binding mellem bredbånd og tv er ophævet, og giver jer mulighed for at købe bredbånd uden tv hos YouSee. 

Bredbåndsproduktet
I tilbydes det samme bredbåndsprodukt, som øvrige kunder, der også vælger en tv-pakke. Dermed indeholder 
et bredbåndsabonnementet ikke blot højhastighedsbredbånd, men også den bedste underholdning med film og serier 
fra C More samt masser af underholdning til de små og stribevis af danske filmklassikere.
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* Ikke alle adresser i Danmark kan få 500 Mbit endnu – her leveres op til 300/60 Mbit

Fakta om YouSee Bredbånd uden tv-pakke

� Bredbånd uden tv tilbyder hastigheder op til 500/60 Mbit*. 

� Åbning af bredbånd uden krav om tv-pakke kræver eventuelt genforhandling af jeres foreningsaftale. 
Har jeres forening et sløjfeanlæg er det ikke muligt at tilbyde bredbånd uden tv-pakke

� Foreningens serviceleverandør skal være enten Dansk Kabel TV eller YouSee 

� Oprettelse ved kabel-tv-stik opsat: 199 kr. 

� Oprettelse ved fordeler boks: 199 kr. + ’’foreningens pris’’ for etablering af stikledning/kabel-tv-stikopsætning



OPSUMMERING:

ULEMPER: 
- 24 kr. dyrere Grundpakke
- Ombygningen
- YouSee får eneret på anlægget i 5 år

FORDELE:
- YouSee planlægger og udfører ombygningen fra sløjfeanlægget til et stikledningsanlæg
- Der ombygges til Gigacoax via Docsis 3.1
- YouSee betaler de 1.138.813 kr. for ombygningen.
- Domus Vista III fastholder ejendomsretten til anlægget
- YouSee står for Service og 24-timers overvågning af anlægget
- Beboerne skal frit kunne fravælge tv-forsyning jvnf. den nye lov
- Beboerne kan aftage bredbånd uden tv samt rabatterede bredbåndspriser
- Evt. indstråling fra tv-stikkene forsvinder
- Beboerne beholder det udstyr (modems, programkort etc) de har i hjemmet i dag
- Vi kan gå i gang allerede nu, og dermed nå at være klar inden deadline 1/1-18.
- Programkort er ikke længere et krav (man kan vælge YouSee boks eller tv-pakke)
- Højere huspriser idet der nu er Gigacoax i boligen. 

Bestyrelsens note:
Ombygningen viste sig at koste 2.162.499 kr. og YouSee kræver derfor at vi betaler 6000 kr. pr hustand af anlægsinvesteringen



Tak for jeres tid


