
Uddelt i samarbejde med

Bland Selv Tv & Streaming
I vores forening har du mulighed for at blande en pakke med tv-kanaler og streamingtjenester 
på toppen af Grundpakken.

Du blander din egen tv- og streaming pakke ved hjælp af point og skal bare vælge, hvor 
mange point du vil have. Så er du i gang.

Du kan udskifte dine valgte Bland Selv-kanaler og streaming tjenester hver måned, hvis du 
har lyst. Og uden det koster ekstra.

Bestil på yousee.dk/tv eller ring på 70 70 40 70.

Bland Selv-pakker Skal du have 10 eller 36 point at blande for?

Prisen på en Bland Selv-pakke er den samme, som prisen på den faste Mellem- og Fuldpakke.
En Bland Selv-pakke kræver udstyr. Du kan vælge om du f.eks. vil bruge Apple Tv, Chromecast, YouSee Kort og kortlæser 
eller vælge en YouSee tv-boks, der også giver mulighed for valg af streamingtjenester. Ingen binding på Bland Selv – de 
enkelte kanaler/tjenester kan udskiftes hver 30. dag.

Mellempakke
tv og streaming

10
point

Fuldpakke
tv og streaming

36
point



Tv-kanaler Bland Selv for 1 point pr. kanal

Klar til
 at vælge?

Dokumentar UnderholdningSport

Kræver et Ultra HD-tv 
samt en Ultra HD tv-boks 
eller et YouSee kort

Børn Nyheder Musik

Grundpakken Tv-kanaler du altid får med

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

 

Streamingtjenester Bland Selv fra 2 point pr. tjeneste

6 point 6 point

2 point 2 point

5 point 4 point

3 point
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4 point 4 point

10 point

5 point 4 point 7 point

10 point

5 point

12 point 15 point

Bland Selv 10

Basis
SD, 1 skærm

Standard
HD, 2 skærme

Premium
Ultra HD, 4 skærme

Bland Selv 36

Udland

FranskFransk/tysk

TyskTysk

Fransk

Tysk Italiensk

Spansk


