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- november 2011 

 

På mandag 21. november starter kanalomlægningen der byder på flere kanaler i HD, lidt færre analoge 

kanaler, mere dansk radio og så kan I forsat se TV 2 i YouSee’s tre standard tv-pakker.  

 

Samtidig får mange kanaler på den digitale platform nye kanalpladser. Det sker for at give et meget  

bedre zappe-flow ved at de mest populære kanaler samles i top 20. 

 

 

Kanalomlægning i YouSee’s tre standard tv-pakker 

Kanalomlægning sker enten mandag 21. november, tirsdag 22. november eller onsdag 23. november  

i jeres område. Omlægningen foregår inden for normal arbejdstid. 

 

Se hvornår tv-ændringerne sker i jeres område 

 

 

Ny digital kanalrækkefølge 

Flere kanaler bytter plads så det nu er dem, der er mest set, der ligger først. Så hvis I mangler kanaler, 

eller ikke kan finde yndlingskanalen, så tjek om det er fordi, den har fået en ny plads. 

 

Se kanalerne og deres pladser  

  

 

Kun én version af hver kanal  

Tidligere har jeres beboere og medlemmer modtaget den samme kanal både i en HD-version og 

almindelige digital version, hvis de har en boks eller en fladskærm med DVB-C-modtager.  

Fremover får de kanalen i én version - helt præcist den bedste version, de kan modtage. På den måde 

undgår de, at have en masse overflødige versioner af kanaler i deres kanalliste. Så har man en boks 

eller et tv, som kan vise HDTV, får man HD-versionen af kanalen, og ellers er det den almindelige 

digitale version, man kan se. 

 

 

Nye netværksnumre – 100, 110, 120 og 130 

De nye netværksnumre hjælper boks og tv med at indlæse kanalerne i den rigtige rækkefølge. Jeres 

beboere og medlemmer skal vælge netværksnummer afhængigt af hvilken type modtagerudstyr de har, 

altså om de har HD MPEG4 udstyr eller ej. 

 

http://yousee.dk/tv2012/tv2012/Tidsplan_for_aendringerne.aspx
http://yousee.dk/nykanaloversigt


 

Om jeres beboere og medlemmer skal gøre noget for at se tv, efter kanalerne har byttet plads, 

afhænger af, hvordan de ser tv. Dog vil alle eksisterede netværksnumre fortsætte i en periode, således 

at de fleste eksisterende kunder ikke skal indstille deres tv eller boks til et nyt netværksnummer.  

 

De fire netværksnumre 

   

 Netværksnummer 100 – bruges, når man har en fladskærm med DVB-C og MPEG4-modtager 

 Netværksnummer 110 – bruges, når man har en fladskærm med DVB-C og MPEG2-modtager 

 Netværksnummer 120 til YouSee Plus. Boksen flytter automatisk til det nye netværksnummer 

 Netværksnummer 130 til kunder med en Sagem 60 digitalboks. 

 Har man et billedrørstv eller fladskærm uden DVB-C-modtager behøver man ikke at indlæse 

kanalerne igen. Dog er der sne på de kanaler, hvor man før så ZDF, Ekstrakanalen, NDR eller 

SVT1, som ikke længere sendes analogt. Vil man gerne undgå at zappe forbi kanaler med sne, 

skal man indlæse kanalerne igen 

  

 

Få mere information  

På yousee.dk/tv2012 finder I alle detaljer om kanalomlægningen og bl.a. en beskrivelse om hvordan jeres 

beboere og medlemmer finder deres nye tv-kanaler og bruger det rigtige netværksnummer, når de 

indlæser kanaler. Derudover er der hjælp, hvis man oplever at man mangler nogle af sine tv-kanaler. 

 

 

Hent jeres nye kanaloversigt på yousee.dk 

På yousee.dk/nykanaloversigt kan I downloade jeres nye kanaloversigt. Kanaloversigten indeholder det nye 

tv-udbud med kanalplads, digitale kanalpladser og analoge frekvenser. Det er også muligt at hente en 

kanaloversigt over det nye radioudbud. 

  

 

Fakta om ændringerne i YouSee’s tre standard tv-pakker 

 

YouSee’s Grundpakke 

Tre af de eksisterende kanaler ZDF, Ekstrakanalen og NDR eller SVT1 vil fremover kun blive distribueret 

digitalt. Den franske TV5 Monde udgår. Pakken udvides med HD-versioner af TV 2, ARD og SVT2 samt 

den nye 24-timers kanal fra TV 2-regionerne.  

YouSee’s Mellem- og Fuldpakke 

TV 2 Film udgår og til gengæld får Fuldpakken fire nye kanaler: 

 Disney Junior, en kanal målrettet de 2-7 årige 

 TLC, en moderne ’kvindekanal’  

 TNT 7, en underholdningskanal fra Turner Broadcasting, der byder på en blanding af reality, 

livsstilsprogrammer, serier og film 

http://yousee.dk/tv2012
http://yousee.dk/nykanaloversigt
https://web.yousee.dk/kanaloversigt/addressSearch


 Kanal Sport, en 24 timers kanal med dansk sport og breddeidræt. Lanceres 1. marts 2012  

  

 

Venlig hilsen   

 

Salgsafdelingen 

YouSee 

 

Denne e-mail kan ikke besvares. Hvis du vil i kontakt med din lokale konsulent,  

er du velkommen til at ringe på 80 60 50 00.  

 

Afmelding eller ændring af e-mail til YouSee Nyhedsservice  

 

  

  

  

  

  

  
  

 

http://yousee.dk/stop

