Vi beklager besværet med Bland Selv
Vi har fuld forståelse for, hvor frustrerende den tekniske fejl i Bland Selvuniverset har været for mange af jeres beboere og medlemmer. Derfor vil vi
gerne give dem noget ekstra i 3 måneder.
3 ekstra point at blande for i Bland Selv
Langt de fleste med Bland Selv kan nu komme ind og tilvælge nye kanaler og
streamingtjenester. Og Bland Selv handler om, at man selv kan vælge, hvad
man gerne vil se.
Derfor får alle beboere og medlemmer med en Bland Selv-pakke 3 ekstra
point i 3 måneder, som de kan bruge til at blande tv- og streamingoplevelser
for.
De 3 ekstra Bland Selv-point vil være tilgængelige i løbet af marts
måned og i 3 måneder frem.
Dette vil gælde, uanset hvornår i perioden man blander de 3 point ind i tvpakken.
Alle beboer og medlemmer med en Bland Selv-pakke modtager direkte
besked fra os på enten mail eller brev med denne besked - og igen, når de
kan begynde at bruge deres 3 ekstra point i marts måned.
I nedenstående kan du læse brevversionen, der i løbet af næste uge lander
hos beboere og medlemmer med en Bland Selv-pakke.
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3 ekstra point til Bland Selv i 3 måneder
2020 begyndte ikke helt, som vi ønskede. På grund af en teknisk
fejl var det i en længere periode ikke muligt at vælge tv-kanaler og
streamingtjenester til og fra i Bland Selv som normalt. Heldigvis
kan alle nu igen få adgang. Du vil dog kunne opleve at komme i kø
for at blande dine tv-kanaler, da der er tryk på funktionen i
øjeblikket. Vi beder derfor om din tålmodighed. Vi håber, at du nu
har fået valgt de kanaler, du gerne vil se.
3 ekstra point at blande for i Bland Selv
Bland Selv handler om, at du selv kan vælge, hvad du gerne vil se.
Derfor synes vi også, det giver bedst mening, at det er dig, der
bestemmer, hvilket indhold du vil have oven på Bland Selvudfordringerne. Derfor får du 3 ekstra point i 3 måneder, du kan
vælge tv- og streamingoplevelser for.
Vælg f.eks. Danmarks nye sportskanal, TV 2 SPORT X, hvis du er
til sport. Viasat History, hvis du er til dokumentar. Og en Disneykanal, hvis der er børn i familien. Eller noget helt andet. Du kan
også vælge en af vores streamingtjenester som f.eks. Min Bio,
Nick+ eller National Geographic+. Eller noget helt andet. Du
bestemmer.
Hvornår får jeg mine ekstra point?
Dine 3 ekstra point i Bland Selv vil være tilgængelige i løbet af
marts måned. Du hører fra os igen, når du kan begynde at bruge
dem.
Vi håber, du får glæde af dine ekstra point og får en masse gode
tv- og streamingoplevelser.
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