
Vores forhandlinger med Discovery Networks har fyldt meget i medierne. Det sidste halve år 
har vi forsøgt at lave en ny aftale med Discovery Networks, og vi har foreslået mange forskellige 
modeller. 

Desværre er vi ikke blevet enige, og derfor kan vi fra 1. januar 2020 ikke længere tilbyde Discovery 
Networks’ kanaler. Det ændrer dog ikke på, at vi stadig gerne vil lave en aftale med Discovery 
Networks – vi når det bare ikke på denne side af nytår. 

Du kan fortsat se masser af sport
Vi kan godt forstå, hvis du har fået indtryk af, at du mister en masse indhold fra årsskiftet. Det er 
korrekt, at noget indhold forsvinder, men der kommer meget nyt og spændende til. Og der vil 
fortsat være masser af sport i vores tv-pakker.

Alt efter, hvilken pakke du har, kan du fx stadig se landsholdet spille EM i fodbold. Du kan stadig 
se de bedste kampe fra Superligaen. Og du kan stadig se OL. Og så kan du selvfølgelig som altid 
se Premier League, Champions League, Formel 1 og meget meget mere. 

Hvis du vil have et overblik over, hvad du kan se hvor, kan du finde en mere detaljeret sportsover-
sigt på yousee.dk/tv2020.

Vi lægger nogle af de bedste film og serier i din tv-pakke
I 2020 udskifter vi nogle af kanalerne i vores faste tv-pakker. Og samtidig får du adgang til endnu 
mere underholdning. Glæd dig fx til flere originale danske serier, eksklusive filmpremierer og 
masser af nye film, som du kan se via YouSee Tv-boksen og YouSee Tv & Film-appen, når det 
passer dig.

Hvad betyder ændringerne for dig?
2020 bliver et spændende år, hvad tv angår. Og på yousee.dk/tv2020 kan du få et nemt overblik 
over alt det nye, og præcis hvad det kommer til at betyde for dig.

Venlig hilsen
Jacob Mortensen
Direktør, YouSee

Masser af sport og underholdning 
til dig i 2020 


