
YouSee   -   Bland Selv
Gå ind på https://yousee.dk/
Log dig ind på  Mit YouSee
Klik på Menu i øverste højre hjørne, vælg Produkter - Tv og Streaming, hvorefter du får denne besked:

Tal med os og find den helt rigtige løsning
Vi kan desværre ikke vise dig, hvilke tv-pakker du kan få på denne adresse. Men ring til os på 70 70 40 40, så får du 
hjælp til at finde den helt rigtige løsning. Vi sidder klar mandag-torsdag kl. 8-17.30 og fredag kl. 8-16.30. Eller man kan 
bede om at blive ringet op.

Man skal bestille Bland Selv i gennem kundeservice, da vi har speciel aftale gennem boligselskabet.

Tillægspriser for de forskellige pakker, er ud over det vi betaler til boligselskabet for grundpakken.

Fuldpakken koster 320 kr. pr. måned.

Bland Selv 10 point koster 180 kr. pr. måned.

Bland Selv 20 point koster 230 kr. pr. måned

Bland Selv 36 point koster 280 kr. pr. måned

Ekstra kort koster 99,00 kr. pr. stk. og er en engangspris.

Vigtigt - Du skal være logget ud af Mit YouSee, hvis du vil prøve at sammensætte en Bland Selv pakke.

Du kan så gå ind på  https://yousee.dk/tv.aspx og der kan du prøve at blande din egen pakke, med de point du vil 
bruge.

Bland Selv-pakker kommer i tre størrelser. Du kan vælge, om du vil have 10, 20 eller 36 point at blande for. Hver 
streamingtjenester og hver tv-kanal har nemlig en bestemt pointværdi. Og du blander bare frit, indtil dine point er brugt 
op.

Netflix kan først ses når du har bestil Bland Selv.

Med Bland Selv kan du vælge mellem mere end 50 tv-kanaler. Vi har et stort udvalg af danske og udenlandske tv-
kanaler, så du altid har adgang til en lang række programmer inden for nyheder, sport, kultur, film, serier og meget 
mere. 
Derudover kan du vælge mellem følgende streamingtjenester: Netflix, HBO Nordic, Viasat Film inklusiv Viaplay, 
Dansk Filmskat, C More, National Geographic+, Min Bio, Disney Channels Xtra, Nick+, Nordisk Film+ og FOX+ .Og 
der kommer løbende mere til.

Se hvor  mange point, du kan bruge på Netflix i Bland Selv
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