Værd at vide om vore Bland Selv pakker via YouSee.
Med en Bland Selv tv-pakke kan du udover kanalerne i Grundpakken (der ikke kan fravælges) - tilvælge tvkanaler eller streamingtjenester for enten 10 eller 36 point afhængig af, om det er en mellem- eller
fuldpakke.

3 trin til Bland Selv TV og streamingtjenester:
Trin 1: Bestilling:
Bestilling og ændringer til Bland Selv TV-pakke kan kun ske direkte hos YouSee på dette link:
http://yousee.dk/tv/tv_med_bland_selv.aspx - og ikke hos Støvring Antenneforening.
Alternativt kan YouSee kontaktes på telefon 70 70 40 70 eller kontakt til YouSee butikkerne i Aalborg
Storcenter eller Aalborg midtby.

Trin 2: Pakkeskift/Filterskift
Hvis du modtager Støvring Antenneforenings standard Mellem- eller Fuldpakke, giver du ved bestillingen
YouSee fuldmagt til, at de bestiller et filterskift til grundpakken hos Antenneforeningen.
Bemærk: Hvis du i forvejen modtager vores grundpakke, skal der ikke ske pakkeskift.
Ved genåbninger og nye tilslutninger bliver korrekt filter indsat ved tilkobling.
Pakkeskiftsgebyr til grundpakkefilter ifm. Bland Selv pakke koster kr. 475,- inkl. moms og opkræves
separat af Støvring Antenneforening. Beløbet dækker teknikerbesøg i antenneskabet samt filter.

Trin 3: YouSee tv-boks eller kortlæser med programkort til Tv’et er
nødvendigt:
Ønsker du at sammensætte din egen tv-pakke, behøver du udstyr. Det kan være en kortlæser med et
YouSee Kort (programkort) til fjernsynet eller en YouSee tv-boks.
De fleste fladskærme har plads til en kortlæser, som kan købes direkte hos YouSee for kr. 199,00. Prisen
gælder ved samtidig overgang til en Bland Selv pakke.
YouSee programkort med de valgte Bland Selv tv-kanaler er gratis.
Ved Bland Selv pakker skal du bruge netværks-id (00)111
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Streamingtjenester:
Med en tv-boks fra YouSee kan du se streamingtjenester, ligesom det er muligt at skifte indholdet af din tvog streamingtjeneste direkte og hurtigt via boksen. Derudover har du gratis adgang til film og serier.
Tv-boksen er GRATIS for foreningens medlemmer med en tv-pakke.
Streamingtjenesterne kan også ses via YouSee Tv & Film App’en, som er tilgængelig på Samsung Smart TV
med Tizen-styresystem og LG Smart TV med WebOS 2 og nyere. Herud over kan app’en hentes på alle
Apple-TV 4 og Android TV 5,0 eller nyere.
Yderligere info finder du her: https://kundeservice.yousee.dk/tv/brug-tv/ys-app-paa-tv

Se tv med Cromecast eller Airplay:
Du kan også vælge at se tv-kanalerne og streamingtjenester med en Cromecast eller Airplay IOS 10 eller 11.
Yderligere information her:
https://kundeservice.yousee.dk/tv/opsaetning/chromecast-og-airplay
Bemærk - Hvis du har flere tv i huset, vil det være nødvendigt med udstyr til hvert TV, hvis du ønsker at
se Bland Selv indholdet, ellers kan der kun ses tv-kanalerne i grundpakken.
Prisen på Bland Selv tv-pakken:
Da du er Bland Selv kunde gennem Støvring Antenneforening, følger prisen for Bland Selv pakkerne
foreningens normale priser for Mellem- og Fuldpakker.
Bemærk: Du kan gratis udskifte dine valgte Bland Selv kanaler og streamingtjenester hver måned, hvis du
har lyst.

Side 2 af 2

