Bland din egen tv- og streamingpakke
og skift ud lige når det passer dig – direkte på dit tv

Du har nu mulighed for at blande en underholdningspakke med både tv-kanaler og streamingtjenester på
toppen af Grundpakken. Se kanalerne i Grundpakken
på bagsiden.

Mellempakke med Bland Selv
Bland tv og streaming for

Det nye Bland Selv-produkt er simpelt. Du blander din
helt egen tv- og streamingpakke ved hjælp af point.
Du skal bare vælge, om du vil have 10 eller 36 point
at blande for – så er du i gang.

10
point

36
point

Fuldpakke med Bland Selv
Bland tv og streaming for

Prisen på en Bland Selv-pakke er den samme, som prisen på den faste Mellem- og Fuldpakke.
I enkelte bolig- og antenneforeninger kan antal af point varierer.

Streamingtjenester

Tv-kanaler 1 point pr. kanal
Underholdning

Dokumentar

Nyheder

Sport

Børn

5

point

6

point

3

point

5

point

3

point

Musik

Bland direkte på dit tv med en tv-boks
Med en tv-boks kan du blande og skifte indholdet af din tvog streamingpakke på et splitsekund – direkte via din tv-boks.
Og du får nem adgang til den bedste underholdning.

30,-

/md.*

Film & Serier

Stort tv-arkiv

Pause • Spol • Optag

Eksklusiv underholdning

Fri adgang til masser af film, serier,
børneprogrammer og Paramount+.

Find det, du gik glip af
i tv-arkivet.

Pause, spol, optag og start
tv-programmer forfra.

Masser af programmer, serier mv.
som du kan se, før alle andre.

Tv-boksen forudsætter bredbånd. Tv-boksen skal tilsluttes en internetforbindelse, enten via kabel eller trådløst (5 GHz wifi). 6 mdr. binding på Grundpakken.
Ingen binding på Bland Selv - de enkelte kanaler/tjenester kan udskiftes hver 30. dag. *For kunder i antenne-/boligforeninger uden særlig aftale: 99 kr./md.

Vælg en fast tv-pakke
og få de mest populære tv-kanaler

Grundpakke
26 faste tv-kanaler

Mellempakke
36 faste tv-kanaler

Fuldpakke

62 faste tv-kanaler

DR1, DR2, DR3 og DRK Synstolkning følger automatisk med

Du får meget mere end en klassisk tv-pakke

Tv på alle skærme
Se tv på mobil, tablet og pc
– både hjemme og på farten.

Film & Serier

Fri adgang til masser af film, serier,
børneprogrammer og *Paramount+.

Eksklusiv underholdning
Masser af programmer, serier mv.
som du kan se, før alle andre.

*Kun med Fuldpakke eller YouSee Tv-boks

FK0049, 1804

