
Tv med Bland Selv
– tv og streaming samlet ét sted

Uddelt i samarbejde med

Start med Grundpakken
Tv-kanaler

Flere sæsoner af de bedste amerikanske serier og 
originale danske programmer fra Xee

Masser af udsendelser, der har været vist på dine 
kanaler for nylig

Se det hele med YouSee Tv & Film-appen eller via YouSee 
 Tv-boksen

Streaming – også i Grundpakken

Få de bedste tv-oplevelser med YouSee tv-boksen
Med en tv-boks får du nem og hurtig adgang til din  underholdning – uden af være bundet af faste sendetider. Du kan nemlig 
pause, optage og starte programmer forfra samt få adgang til masser af fi lm og underholdning.

30,-/md.

Paramount+
Få fri adgang til masser af biograf-

film fra Paramount Pictures.

YouSee Premiere
Se månedens udvalgte premierefilm, 

når du vil – kvit og frit.

Pause • Spol • Optag
Pause, spol, optag og start 

tv-programmer forfra.

Masser af streaming
Dyk ned i det store arkiv og stream 

masser af underholdning.

Bland Selv
Med en tv-boks kan du ski�e tv-kanaler og 

streamingtjenester i din Bland Selv-pakke på et 
splitsekund – direkte via tv-boksen.

Tv-boksen forudsæ� er bredbånd. Tv-boksen skal tilslu� es en internetforbindelse, enten via kabel eller trådløst (5 GHz wifi ). 

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

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

Du kan udski�e dine valgte Bland Selv-kanaler og streamingtjenester 
hver måned, hvis du har lyst. Og uden det koster ekstra.

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

Tv & Film
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Bland tv og streaming
og ski � ud, når det passer dig

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, Chrome-
cast, YouSee Kort og kortlæser eller vælge en YouSee tv-boks, der også giver mulighed for 
valg af streaming tjenester.

Ingen binding på Bland Selv – de enkelte kanaler/tjenester kan udski� es hver 30. dag.
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tv og streaming for
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Tv-kanaler – 1 point pr. kanal

Bland Selv-pakker

NyhederMusik

Dokumentar

Børn

Sport

Underholdning

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

Streamingtjenester – fra 2 point pr. tjeneste

6 point 6 point

3 point 2 point

5 point 4 point

3 point 3 point

4 point 4 point

Kommer i 
løbet af 2020

5 point

Basis Standard Premium

6 point 7 pointBland Selv 10

10 point 13 point 17 pointBland Selv 36

Få mere med


