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Ny pris på TV 2s hovedkanal
Fra 1. januar 2015 koster TV 2s hovedkanal 14 kr. plus moms, afgifter og
distributøromkostninger
På et møde i Kulturministeriet har TV 2 netop orienteret partierne bag medieaftalen for 2012-2014 om
prisen på TV 2s hovedkanal efter 1. januar 2015. Fra nytår vil TV 2 hos tv-distributørerne opkræve 14 kr. pr.
måned pr. husstand – hertil skal lægges moms, Copydan-afgift, KODA-vederlag og distributørernes egne
omkostninger. Afregningsprisen er den samme over for alle distributører, og hovedkanalen stilles til
rådighed på identiske vilkår.
Fra 2015 vil TV 2 derudover som noget nyt tilbyde catch up-adgang til hovedkanalens programindhold
indenfor bopælen uden yderligere abonnementsbetaling.
- TV 2 er en stærk flow-tv-kanal, men seernes vaner ændrer sig, og vi har ønsket at give distributørerne
mulighed for at tilbyde deres kunder et endnu bedre TV 2-produkt i form af catch up-adgang. Prissætningen
fra 2015 er også et resultat af et reklamemarked, som stadig er udfordret og uforudsigeligt, og rettigheder,
som bliver dyrere og dyrere. Det er afgørende, at TV 2 også i fremtiden kan levere public service-tv i høj
kvalitet og i de kommende år videreudvikle stærkt, dansk programindhold, siger TV 2s administrerende
direktør, Merete Eldrup.
TV 2 blev betalingskanal 1. januar 2012, og i forbindelse med den politiske aftale dengang fastlagde TV 2
prisen for de første tre år som abonnementsbetalt kanal. TV 2 har i dag ligeledes meddelt, at hovedkanalen
i 2016 vil koste 14,50 kr., mens prisen i 2017 vil være 15 kr.
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Yderligere oplysninger:
TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup – tlf. 21 42 27 01
eller TV 2s kommunikationschef, Anne-Mette Bro Jöhncke – tlf. 20 24 38 45

Denne pressemeddelelse er udsendt af TV 2 til kultur-, underholdnings-, erhvervs- og tv-redaktioner på aviser, blade m.fl. Teksten
kan frit benyttes, og billeder kan bruges med angivelse af fotografens navn/TV 2. Pressemeddelelsen er også tilgængelig på
omtv2.tv2.dk, hvor der desuden er generelle informationer om TV 2. Adgang til TV 2s pressesite, der indeholder oplysninger
om TV 2-kanalernes programmer, fås via presse.tv2.dk.

