Bland din egen tv- og streamingpakke
Vil du have mulighed for selv at blande dine tv-kanaler og streamingtjenester? Så skal du blot vælge hvor
mange Bland Selv-point, du vil have. Jo flere point du vælger, jo flere tv-kanaler og streamingtjenester kan
du blande i din Bland Selv-pakke.
Grundpakken er fast og indeholder allerede masser af underholdning. På toppen af Grundpakken er det
helt op til dig, hvad du vil blande af tv-kanaler og streamingtjenester i din egen Bland Selv-pakke. Du kan
blande din tv-pakke hjemme fra sofaen, og se, det du har valgt inden for få minutter. Hvis du får lyst til at
sammensætte din Bland Selv-pakke på en ny måde, kan du skifte det, du har valgt efter 30 dage.
Du bestiller din Bland Selv-pakke i YouSee-Butik, på 70 70 40 70 eller på yousee.dk. En Bland Selv-pakke
kræver udstyr. Du får den bedste tv- og streamingoplevelse med en YouSee Tv-boks. Du kan også bruge
fx Apple Tv eller Chromecast.

Kan ikke bestilles
på yousee.dk

10 point

20 point

36 point

Mellempakke
med Bland Selv

Mellempakke
med Bland Selv
+ 10 ekstra point (I alt 20 point)

Fuldpakke
med Bland Selv

Mellem- og Fuldpakke med Bland Selv koster det samme som en fast Mellem- og Fuldpakke og betales direkte til din forening. Vil du have
20 point, skal du både bestille en Mellempakke med Bland Selv og 10 ekstra point. Har du allerede en Mellempakke med Bland Selv, kan
du blot bestille de +10 ekstra point. De 10 ekstra point koster 70 kr./md. og betales direkte til YouSee. Denne løsning kan ikke bestilles på
yousee.dk, og kan i øvrigt kun bestilles sammen med en Mellempakke med Bland Selv.

Grundpakken Tv-kanaler du altid får med

DR 1 og DR 2 synstolkning følger automatisk med

Læs mere om alt dét, du kan vælge på bagsiden.

Hvordan ser din perfekte pakke ud?
Sæt ring om dine favoritter. Så kan du hurtigt tælle sammen og vurdere, om du skal have en
Bland Selv-pakke med 10, 20 eller 36 point at blande for.

Tv-kanaler Bland Selv for 1 point pr. kanal
Sport

Dokumentar

Underholdning

*

Børn

Nyheder

Musik

Udland

Tysk

Tysk

Tysk

Italiensk

Fransk/tysk

Fransk

Fransk

Spansk

Favorit
+ Sport

10 point

8 point

7 point

7 point

6 point

5 point

4 point

3 point

2 point

5-14 point**
Premium

Udbud gældende pr. 21. september 2022.
*Kræver et Ultra HD-tv samt en Ultra HD tv-boks eller et YouSee kort. **Pointværdien på Netflix varierer, alt efter om du vælger en Bland Selv-pakke med
10/20/36 point. Du bruger hhv. 7/10/14 point på Netflix Premium (4 enheder og op til Ultra HD) og 5/8/11 point på Netflix Standard (2 enheder og HD-kvalitet).
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Streamingtjenester Bland Selv fra 2 point pr. tjeneste

