Vælg Netflix direkte ind i din tv-pakke
Netflix er danskernes mest populære
streamingtjeneste – og nu kan den blive en del
af jeres medlemmers tv-pakke.
Som noget helt nyt er Netflix nemlig at finde i det
unikke Bland Selv-univers. Og det betyder, at du
kan samle al din underholdning ét sted.
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Vi lancerer Netflix i Bland Selv
 I Bland Selv kan du vælge mellem tre forskellige Netflix-abonnementer, så du kan få det abonnement,
der passer bedst til dig. Se forskellen på abonnementerne herunder.
 Uanset, hvilket abonnement du vælger, kan du bruge Netflix-appen på dine yndlingsskærme og
se alle de serier og film, du vil, når som helst og hvor som helst.
 Det er også nemt at se Netflix på den store skærm. Vi har nemlig lagt Netflix ind som en kanal på YouSee Tv-boksen.
Så skal du bare logge ind – og derefter kan du zappe direkte fra DR, TV 2 eller andre kanaler i tv-pakken, til Netflix

Du kan streame på
1 skærm i SD-kvalitet.

Du kan streame på
2 skærme samtidig i
HD-kvalitet.

Du kan streame på
4 skærme samtidig i
HD/UHD-kvalitet.

Antallet af point afhænger af,
hvilken Bland Selv-pakke du vælger

5 point

6 point

7 point

10 point

13 point

17 point

Når du skifter fra en Bland Selv-pakke til en anden, ændres antallet af point automatisk.
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Streamingtjenester i Bland Selv
 Det kan være billigere at samle tv-kanaler og streamingtjenester i en Bland Selv-pakke
 Det kan gøres ved fx at udskifte nogle af de tv-kanaler, i alligevel ikke ser, og fx blande Netflix eller Viasat Film inkl. Viaplay
– uden at det koster ekstra i Bland Selv-pakken.
 Man kan også opgradere til en Bland Selv-pakke med flere point, og dermed få mulighed for at blande flere
streamingtjenester og tv-kanaler. Det vil ofte være billigere end at have separate streaming-abonnementer.
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Information vedrørende bestilling af Netflix i Bland Selv
 Har du et eksisterende Netflix-abonnement, så skal den nuværende Netflix-konto afmeldes og betalingsperioden
være udløbet – inden Netflix vælges i Bland Selv. Først når man ikke længere betaler til Netflix kan man bruge
‘samme’ konto til Netflix i Bland Selv-løsningen. På den måde beholder man sine Netflix-data.
Netflix-kontoen skal oprettes med samme e-mail, som den tidligere konto. Læs mere på yousee.dk/netflix-support.
 Har du ikke Netflix i forvejen, skal de blot følge step i Bland Selv-bestillingsflowet og får tilsendt en
e-mail med information om, hvordan de opretter Netflix-kontoen - når tjenesten er valgt i Bland Selv.
 Ved skift fra Bland Selv Mellempakke til Bland Selv Fuldpakke vil Netflixabonnementet automatisk stige i point
(Eks. fra 6 til 13 point). Netflix vil ikke være låst ved pakkeskiftet, så man kan altid framelde Netflix, hvis man ikke
ønsker det i Bland Selv-pakken
 Du skal være tilmeldt e-mailkommunikation (oprettes ved bestilling af udstyr til Bland Selv fx tv-boks eller YouSee
Kort), før man kan vælge sit Netflix-abonnement i Bland Selv. Det skyldes, at YouSee sender informationer om
aktivering via e-mail.
 Se mere på yousee.dk/netflix
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