Nyhedsbrev 2 - Oktober 2019
Vi har på det seneste fået en hel del henvendelser ang. Bland selv.

Bland selv er mulighed for selv at vælge henholdsvis 10 eller 36 kanaler (og streaming
tjenester).
Her en beskrivelse:


Bland selv mellempakke koster det samme som en almindelig mellempakke



Man har grundpakkens kanaler på alle tv. Så kan man selv tilvælge 10 tv-kanaler (og
udskifte efter ønske 1 gang pr. måned). Man kan også vælge at tage
streamingtjenester sammen med tv-kanaler. Netflix er helt klar en vigtig
streamingtjeneste, som man kan tilvælge. Der er 9 streamingtjenester at vælge
mellem her pr. 4-10-19.

Der er 3 muligheder, hvis man vælger Bland selv:
1.

Der skal bruges et kort med kortholder til hvert tv. Alle nævnte priser er
engangsudgifter:

Første kort er gratis. Kortholder koster299 kr. Til 2. Tv (og de efterfølgende tv’er)
koster kort/kortholder 399 kr. Streaming kan ikke ses på tv med kort.
2.

Boks fra YouSee bruges til 1. tv. Denne har indtil nu kostet 30 kr. pr. måned. Vi
har den 13. september- ved møde med YouSee mundtligt aftalt, at boksen er
gratis for alle i Øst pr. 1. januar. Ellers er der ovenstående beskrevne udgifter til 2.
tv og efterfølgende. I stedet for kort/kortholdere kan der for 99 kr./måned vælges
op til yderligere 4 bokse. Så kan streaming ses på op til 5 tv.

3.

Man har boks til første tv og vælger at købe Chromecast til de andre tv’er (pris fra
282 kr.). Så hentes kanaler på IPad, Smartphone eller andet udstyr og castes op på
tv’et.


Bland selv fuldpakke: som ovenstående - men man kan her vælge 36 kanaler
eller nogle kanaler + streamings tjenester. Bland selv fuldpakke koster det
samme som en almindelig fuldpakke.

Flere oplysninger kan hentes på YouSees hjemmeside: klik tv - skriv din adresse og
læs om Bland Selv. Du kan også vælge at blive ringet op af YouSee.
Kontakt med YouSee i butikken på Broen i Esbjerg (1. sal) kan anbefales.
Kundeservice 70704040 kan også benyttes.
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