
TV-pakker, priser og kvartalsopkrævning Kragsbjerg Antennelaug 2020 

Pakkesammensætning 2020 

Mange af I medlemmer, har nok fulgt med i hvad der sker på TV-markedet i øjeblikket. Vi har i de sidste år 

oplevet en stor udvikling på markedet. Noget af det vi har konstateret i vores antennelaug, er at flere end 

tidligere vælger de faste TV-pakker fra, for at gå over i bland-selv produkterne, eller helt frasige sig TV-

pakker og udelukkende benytte sig af internettet og de streamingmuligheder det giver. 

Et andet fakta er, at priserne på TV-pakkerne er steget en del, i takt med at kanaludbyderne har ønsket 

højere og højere priser for deres produkter. Her er det især sportsrettighederne der har trukket priserne op. 

Det har vi og mange andre antenneforeninger opponeret imod overfor YouSee. Vi har bedt dem holde 

prisudviklingen på et mere moderat niveau. Det har de gjort ved at kigge på kanalsammensætningen i deres 

faste pakker. De har, gennem forhandlinger med kanaludbyderne, forsøgt at balancere kanaludvalget i de 

faste pakker, med mulighed for at tilvælge kanaler fra deres bland-selv univers.    

Her er det ikke lykkes at komme overens med Discovery. Det betyder at de to parter ikke har kunnet 

forhandle en aftale på plads. Det betyder at vi fra årsskiftet, desværre, ikke kan tilbyde Discoverys kanaler i 

vores pakkeudbud. Vi har selvfølgelig et håb om og har opfordret til at parterne kommer overens, i løbet af 

2020, så vi igen kan tilbyde alle vores medlemmer kanalerne.  

YouSee har sammensat nogle nye spændende pakker. I grundpakken får man mulighed for at se TV2 Charlie. 

Mellempakken bliver en ”sportspakke” med bl.a. TV2 SPORT, 3SPORT, 3MAX. Der er også fundet plads til 

TV2 FRI og Viasat ULTRA. Den store pakke bliver en ”familiepakke” med børnekanaler og film/serie kanaler. 

Du finder en kanaloversigt her: https://mustsee.yousee.dk/tv2020-tvpakker-oversigt. 

De medlemmer der gerne fortsat vil kunne se Discoverys kanaler, kan vi henvise til streamingtjenesten 

Dplay. Man kan her tilkøbe alle Discoverys kanaler. Det første halve år er prisen p.t. Dkk 99,00 pr. måned. 

Priser 2020 

Kragsbjerg Antennelaug kan bryste sig med at være den billigste forening blandt de foreninger og udbydere 

vi sammenligner os med. Det vil vi også være i 2020. 

Grundpakken vil i 2020 koste  Dkk. 1.960,- pr. år svarende til dkk 490,- pr. kvartal (stigning dkk 3,33 pr. 

måned.) 

Mellempakken vil i 2020 koste Dkk 4.360,- pr. år svarende til dkk 1090,- pr. kvartal (stigning på 5,00 pr. 

måned) 

Fuldpakken vil i 2020 koste Dkk 5.935, - pr. år svarende til dkk, 1483,75 pr. kvartal (stigning på 5,00 pr. 

måned) 

Priserne er inklusive medlemskabet på 375 kr. 

For de medlemmer der kun ønsker en internetforbindelse, vil medlemskabet i 2020 være uændret Dkk. 375,- 

YouSee og Discovery er fortsat i dialog om et fremtidigt samarbejde. Hvis der kommer en aftale på plads i 

løbet af 2020, hvor en eller flere af Discoverys kanaler kommer ind i de faste TV-pakker, kan priserne vi skal 

betale YouSee stige. Vi skal derfor tage forbehold for ændringer og regulering af pakkepriserne i 2020.  

Opkrævning 2020 

https://mustsee.yousee.dk/tv2020-tvpakker-oversigt


Det er besluttet at vi opkræver TV-pakkerne kvartalsvist i 2020. Det betyder, at alle der har haft årsbetaling 

og ”delvist kvartals betaling” vil få betalingerne delt op i fire lige store dele. Medlemmer med et ”bredbånd 

only” abonnement, vil fortsat blive opkrævet det samlede beløb pr. kalenderår, på dkk 375,- i januar måned. 


