Nyhedsmail nr. 3/2018 fra NyraadNet
1. Nu kan du skabe din helt egen underholdningspakke blot du har valgt et ”bland selv produkt”
gennem NyraadNet. Måske har du allerede set YouSee kampagnen på TV, hvor der reklameres for
underholdningspakken med både tv-kanaler og streaming tjenester.

Bland din helt egen pakke med både tv og streaming
Som nogle af de første i verden, har du nu i vores forening mulighed for at blande en
underholdningspakke med både tv-kanaler og streamingtjenester. Og du kan endda skifte dem ud,
lige når det passer dig – direkte på dit tv med en YouSee Tv-boks.
Du kan blande for 10 point (medlemmer med ”bland selv” mellempakken) eller 36 point
(medlemmer med ”bland selv” fuldpakken). Hver streamingtjeneste og hver tv-kanal har en
pointværdi, og du blander bare, til dine point er brugt op. Vælger du en traditionel tv-kanal,
bruger du 1 point. Vælger du en streamingtjeneste, bruger du 3-6 point.
Skift, når det passer dig
Du kan blande og skifte indholdet af din nye tv- og streamingpakke direkte via den nye YouSee
Tv-boks, YouSee Tv & Film-appen og tv.yousee.dk. Og du kan se det, du har valgt inden for en
time. Det du har valgt, kan du frit skifte ud igen efter 30 dage.
Det unikke er, at hvis du pludselig opdager, at der er ”noget du gerne vil se” på en tv-kanal du
ikke har, skifter du blot denne kanal ind i stedet for et produkt du allerede har haft i mere end 30
dage.
Med Bland Selv får du:
 Mulighed for at blande en tv-pakke med både tv-kanaler og streamingtjenester
 10 eller 36 point til at blande for. En tv-kanal = 1 point. En streamingtjeneste = 3-6 point
 Fem streamingtjenester at vælge imellem: HBO Nordic, Viasat Film inklusive Viaplay, Dansk
Filmskat, C More og Min Bio
 Mulighed for at skifte tv-kanaler og streamingtjenester, når det passer dig – direkte via dit
tv med den nye YouSee Tv-boks
 Fri adgang til et stort tv-arkiv med indhold fra alle dine kanaler
 Alt det fra Grundpakken
Med Grundpakken får du:
 26 faste tv-kanaler
 Fri adgang til masser af film, serier, dokumenterer og børneprogrammer
 Adgang til eksklusiv underholdning, som du kan se før alle andre
 Adgang til det hele på mobil, tablet og pc
Har du i dag en Mellem- eller Fuldpakke med Bland Selv?
Din Mellem- og Fuldpakke med Bland Selv ændres automatisk fra antal tv-kanaler til point. Så du
kan bare gå i gang med at blande din favoritpakke med streaming og tv-kanaler - prisen er
uændret.
Yderligere information kan ses på hjemmesiden www.nyraad.net

2. Flere tjenester på den gamle YouSee Plus tv-boks lukker
Fra den 31. marts lukker YouSee for flere tjenester på YouSee Plus tv-boksen (Samsung). Hvis du
vælger at beholde tv-boksen, kan de stadig se tv, optage programmer, sætte live-tv på pause og
se dine gemte optagelser. Men pr. 31. marts 2018 har de ikke længere adgang til:
Start forfra
Tv-arkivet
YouSee Film & Serier
YouSee Musik*
Paramount+**.
*Du beholder YouSee Musik, hvis du har det via dit mobilabonnement.
**Du beholder Paramount+, hvis du har Fuldpakken eller den ny tv-boks.
Du vil heller ikke kunne få teknisk support eller hjælp, hvis der opstår problemer med tv-boksen.
Til gengæld vil du heller ikke længere blive opkrævet for dit eventuelle Plus- og OnDemandabonnement.
Du kan i stedet vælge at skifte til den nye YouSee Tv-boks. Udover at du får en langt bedre og
hurtigere tv-boks, vil de fleste også spare penge på abonnementet meddeler YouSee.
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