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Navnet er YouBio   

Til efteråret lancerer vi en landsdækkende tjeneste med film og tv via internet. YouBio er navnet på tjenesten, der bliver 

den første abonnementsbaserede film- og tv-tjeneste på internettet fra YouSee. 

YouBio er en såkaldt streaming-tjeneste, hvor man modtager filmen eller tv-serien som en datastrøm over det åbne 

internet. Det betyder, at alle med en god bredbåndsforbindelse kan få adgang, uanset hvem man har som udbyder, eller 

om man anvender en mobil eller fastnet forbindelse. 

YouBio vil indeholde et stort udvalg af premierefilm og nye tv-serier samt et omfattende antal katalogtitler i begge 

kategorier. Som kunde vælger man mellem at leje f.eks. premierefilm enkeltvis eller tegne abonnement og få adgang til et 

stort udvalg af film og serier.  

YouSee samarbejder med det Bonnier ejede film- og tv-selskab C More om indholdet. Det sikrer kunderne adgang til film 

og tv-serier, før de vil være tilgængelige på andre abonnementstjenester. 

Af konkurrencehensyn ønsker vi endnu ikke at oplyse detaljer om lanceringstidspunkt og pris – kun at lanceringen finder 

sted til efteråret. 

  

 

YouSee fortsat med i front 

Det er en nærliggende tanke, at streaming over internet også vil betyde ændringer på markedet for distribution af 

almindeligt kabel-tv. Med YouBio er vi med til at markere YouSee’s position på markedet, som den førende udbyder af 

indhold og nu også udenfor kabel-tv-nettet. Ved at tilbyde en løsning til dem, som ikke har mulighed for at få YouSee i 

dag, så sikrer vi, at vi er en vigtig spiller på det danske marked som er med til at drive udviklingen på OTT og indhold On 

Demand i Danmark. 

Med lancering af YouBio åbner vi for et nyt marked og tager kampen op med de helt store internationale spillere. 

  

Mere om YouBio 

YouBio vil være tilgængelig via en boks til tv-apparater, der lanceres samtidig, og direkte fra en PC, iPad, iPhone eller 

Android terminaler. Der vil løbende tilføjes nye muligheder, eksempelvis Connected TV. Boks-løsningen leveres af den 

franske producent Netgem og kan forbindes til internet via det trådløse netværk, mange hjem allerede har. Det vil gøre det 

nemt at se film eller tv-serier direkte på fladskærmen. 

  

Indhold 

YouSee har indgået partnerskab med C More om indholdet i YouBio. Det betyder, at kunder med YouBio får adgang til det 

samlede katalog fra YouSee og C More Film. 

YouBio vil indeholde to salgskategorier: 

1.    Styksalg. Det vil være muligt at leje premierefilm stykvis, som netop er frigivet til VOD og DVD markedet. Når man 

har lejet filmen er der adgang til denne i 24 timer. Desuden vil det også være muligt at leje katalogfilm og hele 

sæsoner af serier enkeltvist. 

2.    Abonnement. Med abonnement får kunderne adgang til en unik kombination af nyere film og tv



  

  

  

  

  

  

  

  

katalog-titler. C More Film har rettigheder til film og tv-serier i det såkaldte Pay TV-vindue, og derfor vil man med et 

YouBio-abonnement kunne se film og tv-serier, som først på et senere tidspunkt vil være tilgængelig på andre 

abonnementstjenester. Tv-serierne vil bl.a. være produktioner fra HBO, Warner Bros., Showtime m.fl. 

 

Tekniske forudsætninger 

For at få adgang til YouBio anbefales en bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på minimum 4 Mbit. Mobile 

enheder kan dog opnå en tilfredsstillende billedkvalitet ved en lavere hastighed (min. 2 Mbit). YouBio anvender variabel 

streaminghastighed, og vil i bedste kvalitet streame film og serier i HD-kvalitet med en billedopløsning på 1080p. 

Ifølge Erhvervsstyrelsens seneste statistik har ca. to millioner danske husstande en bredbåndsforbindelse med en 

downloadhastighed på 4 Mbit eller derover. 

 

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 70 70 40 00 eller skrive til os.  

 

Afmelding eller ændring af e-mail til YouSee Nyhedsservice   
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