
 

*) TVOD = Transactional Video On Demand, dvs. stykbetaling for leje af enkeltfilm eller –serier / afsnit 

**) SVOD = Subscription Video On Demand, dvs. abonnementsbaseret leje af film eller serier 

***) På enkelte film er lejeperioden begrænset til 3-6 mdr. 

 Hvad kan du forvente? 
De såkaldte release-vinduer styrer, hvornår film og tv-serier kan lejes, 
vises på tv eller sælges i abonnement. Nedenstående oversigt viser, 
hvilke grupper af film og serier, der er tilgængelig i YouBio i kraft af de 
vindues-rettigheder, som YouSee enten selv råder over eller har 
adgang til via samarbejde med C More. 

 

 Film Tv-serier 

YouSee 
 

Aftaler med de vig-

tigste amerikanske 
og skandinaviske 
filmdistributører om 
TVOD- og SVOD-
rettigheder til film 
og serier på det 

danske marked. 
(For en definition af 
TVOD og SVOD se 

fodnote.) 

TVOD* (til leje i YouBio) 
 
A: Premiere (samtidig med DVD). Over 40 leveran-

dører, alle film på markedet. Pris 49 kr. for 48 timer. 

 

B: Katalog (ca. 8 mdr. efter TVOD-premiere). Alle 

relevante kvalitetsfilm til lejepris mellem 19 -29 kr. 
 

F.eks: En kongelig affære, Expendables 2, Batman 

Dark Knight Rises***, Modig*** 

TVOD* (til leje i YouBio) 
 
Et nyt vindue under opbygning i branchen. Serierne 

frigives til TVOD samtidig med, at de kommer til salg på 

DVD (typisk ca. 6-12 mdr. efter første tv-visning). 

 

Pris: 9-19 kr. pr. afsnit 
 

F.eks: 

Mad Men, 

sæson 5 

 
 

SVOD** (indgår i YouBio-abonnement) 

 
Fem år efter biografpremiere frigives film til abonne-

mentstjenester. Titlerne i YouBio udskiftes løbende i et 

interval på 3-6 måneder for at få så stort og varieret 

udbud som muligt. 

 

F.eks: Mamma Mia!, Jurassic Park 1-3, King Kong, 

Jason Bourne Trilogien 

 
 

 

SVOD** (indgår i YouBio-abonnement) 
 
Serier fra bl.a. Warner og ABC (Disney). Oftest komplet-

te serier, men enkelt-sæsoner kan forekomme. 

 

F.eks: Venner, Vampire Diaries, LOST, Desperate 

Housewives, Greys hvide verden m.fl. 

 

 

C More 
 

Rettigheder til tv-
visning og catch-up 
SVOD i betalings-tv-
vinduet (Pay TV) for 
film og tv-serier. 
Indhold fra bl.a. 
Fox, Paramount, SF-

Film, MGM, og HBO, 
CBS og Sony. 
 
 

Pay-TV (indgår i YouBio-abonnement) 
 

12 mdr. efter biografpremiere, frigives film til beta-

lings-tv (First-Pay Window). C More har rettigheder til 

filmene 6-12 måneder. 
 

F.eks: Mission Impossible: Ghost Protocol, The Girl 

With The Drago Tatoo, Kung Fu Panda II 

  

Pay-TV (indgår i YouBio-abonnement) 
 

12 mdr. før alm. tv-premiere, frigives serier til betalings-

tv. C More har rettigheder til serierne i 6-12 måneder. 

 
F.eks: Game of Thrones (sæson 2), Girls (sæson 1), 

Dexter (sæson 7) m.fl 

 

SVOD (indgår i YouBio-abonnement) 

 
5 år efter biografpremiere frigives film til abonne-

mentstjenester. Diverse katalogfilm frigivet til SVOD.  

 

F.eks: Independence Day, Fahrenheit 9/11, I, Robot 

SVOD (indgår i YouBio-abonnement) 

 
F.eks: Ældre sæsoner af Parks & Recreation, The Ricky 

Gervais Show, Mad Men m.fl. 

 

 

 

 


