
Dét skal du skifte til for at få Bland Selv

Har du en Fuldpakke, skal du vælge en Fuldpakke med Bland Selv

Har du en Mellempakke, skal du vælge en Mellempakke med Bland Selv

Har du en Grundpakke, skal du vælge en Mellempakke eller Fuldpakke med Bland Selv.

Venlig hilsen

Information fra 

Nu kan du blande din egen 
tv- og streamingpakke
Her i vores forening har vi en rigtig god tv-løsning – men nu har du muligheden for at få én, der er endnu bedre. Nu kan du 
nemlig blande en tv-pakke, der både består af tv-kanaler og streaming tjenester, som du helt selv vælger.

Få en mere fleksibel tv-pakke til samme pris
Nu kan du nemlig vælge mellem to tv-pakker med Bland Selv. Pakkerne koster det samme som vores nu værende Mellem-
pakke og Fuldpakke. Forskellen er bare, at du selv er med til at bestemme, hvad din pakke skal indeholde. Deraf navnet 
Bland Selv.

Kort sagt kan du udskifte alle dine tv-kanaler på nær dem, som er i Grundpakken. Så hvis der er  nogle tv- kanaler, du ikke ser 
så tit, kan du skifte dem ud, når det passer dig. Du kan også vælge at bytte nogle af dine tv-kanaler ud med streamingtjene-
ster som HBO Nordic og Viasat film inkl. Viaplay – uden det koster ekstra. Se alt det, du kan vælge imellem på det vedlagte 
ark.

Så nemt skifter du til Bland Selv
Hvis du vil skifte til Bland Selv, kan du ringe til YouSee på tlf. 7070 4070 eller lægge en bestilling på yousee.dk/pakke.  
Husk at du skal indtaste din adresse med det samme på siden. Den skal du taste for at vores særlige Bland Selv-pakker  
vises. Du kan også få hjælp hos en YouSee- butik. Når du har lavet din bestilling giver YouSee os besked om din bestilling. 
Opkrævningen, og alt det daglige omkring din tv- løsning, står vi stadig for.

Du kan læse mere om vilkår og priser med Bland Selv-pakker på vores hjemmeside: 
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Grejsdalens Grundejerforening og Antenne Laug

https://yousee.dk/tv.aspx#produkter
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