
Er der fordele, du går glip af?
Du er heldig at bo, hvor du gør. Boligselskabet Friheden har nemlig lavet en 
rigtig god a� ale med YouSee, som du kan få glæde af. Det kræver bare, at 
du er medlem af foreningen. 

Som medlem får du:

Særlige foreningspriser på tv.

Særlige foreningspriser på bredbånd.

Mulighed for at blande din egen tv- og streamingpakke. 

Eksklusiv adgang til Danmarks nye tv- og streamingkanal Xee, 
der bl.a. viser Premier League.

Mulighed for at blive en del af fordelsprogrammet YouSee More, 
hvor du frit kan vælge mellem en række fordele. 

Kunne du tænke dig at høre mere om jeres a� ale? Du er altid velkommen til 
at ringe til os på 70 70 41 19.

Kom til Bland Selv-fest hos 
Boligselskabet Friheden

Ses vi?

Kom og hør, hvordan du kan sammensæ� e din egen 
tv-pakke og få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.

Onsdag den 25. september
Kl. 15-18

1



 Bland selv tv, streaming og slik
Der er Bland Selv-fest hos Boligselskabet Friheden – og du er inviteret! 
Vi fejrer, at der nu er over 200.000, der har valgt en tv-pakke med Bland 
Selv. Og hvordan gør man det bedre end med masser af bland selv-slik! 

Med Bland Selv fra YouSee kan du vælge de tv-kanaler og streaming-
tjenester, som passer dig – og samle al din underholdning ét sted. 
Det er både nemt – og o� e billigere end at have det hver for sig. 
Kom forbi og hør mere eller ring til os på 70 70 41 19.

Få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.
Så kan du sæ� e live-tv på pause, spole tilbage, optage og starte 
programmer forfra. Og du får adgang til et stort arkiv med både tv, 
fi lm og serier.

  Boligselskabet Friheden 
Oasen
Strandmarksvej 18, 1. sal
2650 Hvidovre
Kl. 15-18

Venlig hilsen Boligselskabet Friheden i samarbejde med YouSee

IPhone X har en værdi af 8.889 kr. Du skal møde op til arrangementet for at vinde præmierne. 
Præmierne kan ikke omby� es til kontanter.

Se, om du har vundet!
Medbring lodnummeret, og se om du har vundet en lækker 
iPhone X eller et rejsegavekort til Spies. Vi har allerede 
udtrukket to vindere, så kom og vis os dit lodnummer. Så 
tjekker vi straks, om du er en af de heldige.

Dit lodnummer er: 28.056Bland Netflix ind i din tv-pakke
Netflix er en af danskernes mest foretrukne streamingtjenester – og vælger 
du Bland Selv, kan du fx blande Netflix ind i din tv-pakke. Det er nemt og 
hurtigt – og så har du adgang til masser af fantastiske film og serier.

SE DEM NU PÅ 

Untitled-10   2 20/06/2019   10.59



Er der fordele, du går glip af?
Du er heldig at bo, hvor du gør. Boligselskabet Friheden har nemlig lavet en 
rigtig god a� ale med YouSee, som du kan få glæde af. Det kræver bare, at 
du er medlem af foreningen. 

Som medlem får du:

Særlige foreningspriser på tv.

Særlige foreningspriser på bredbånd.

Mulighed for at blande din egen tv- og streamingpakke. 

Eksklusiv adgang til Danmarks nye tv- og streamingkanal Xee, 
der bl.a. viser Premier League.

Mulighed for at blive en del af fordelsprogrammet YouSee More, 
hvor du frit kan vælge mellem en række fordele. 

Kunne du tænke dig at høre mere om jeres a� ale? Du er altid velkommen til 
at ringe til os på 70 70 41 19.

Kom til Bland Selv-fest hos 
Boligselskabet Friheden

Ses vi?

Kom og hør, hvordan du kan sammensæ� e din egen 
tv-pakke og få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.

Onsdag den 25. september
Kl. 15-18

2



 Bland selv tv, streaming og slik
Der er Bland Selv-fest hos Boligselskabet Friheden – og du er inviteret! 
Vi fejrer, at der nu er over 200.000, der har valgt en tv-pakke med Bland 
Selv. Og hvordan gør man det bedre end med masser af bland selv-slik! 

Med Bland Selv fra YouSee kan du vælge de tv-kanaler og streaming-
tjenester, som passer dig – og samle al din underholdning ét sted. 
Det er både nemt – og o� e billigere end at have det hver for sig. 
Kom forbi og hør mere eller ring til os på 70 70 41 19.

Få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.
Så kan du sæ� e live-tv på pause, spole tilbage, optage og starte 
programmer forfra. Og du får adgang til et stort arkiv med både tv, 
fi lm og serier.

  Boligselskabet Friheden 
Oasen
Strandmarksvej 18, 1. sal
2650 Hvidovre
Kl. 15-18

Venlig hilsen Boligselskabet Friheden i samarbejde med YouSee

IPhone X har en værdi af 8.889 kr. Du skal møde op til arrangementet for at vinde præmierne. 
Præmierne kan ikke omby� es til kontanter.

Se, om du har vundet!
Medbring lodnummeret, og se om du har vundet en lækker 
iPhone X eller et rejsegavekort til Spies. Vi har allerede 
udtrukket to vindere, så kom og vis os dit lodnummer. Så 
tjekker vi straks, om du er en af de heldige.

Dit lodnummer er: 24.643Bland Netflix ind i din tv-pakke
Netflix er en af danskernes mest foretrukne streamingtjenester – og vælger 
du Bland Selv, kan du fx blande Netflix ind i din tv-pakke. Det er nemt og 
hurtigt – og så har du adgang til masser af fantastiske film og serier.

SE DEM NU PÅ 

Untitled-10   2 20/06/2019   10.59



Er der fordele, du går glip af?
Du er heldig at bo, hvor du gør. Boligselskabet Friheden har nemlig lavet en 
rigtig god a� ale med YouSee, som du kan få glæde af. Det kræver bare, at 
du er medlem af foreningen. 

Som medlem får du:

Særlige foreningspriser på tv.

Særlige foreningspriser på bredbånd.

Mulighed for at blande din egen tv- og streamingpakke. 

Eksklusiv adgang til Danmarks nye tv- og streamingkanal Xee, 
der bl.a. viser Premier League.

Mulighed for at blive en del af fordelsprogrammet YouSee More, 
hvor du frit kan vælge mellem en række fordele. 

Kunne du tænke dig at høre mere om jeres a� ale? Du er altid velkommen til 
at ringe til os på 70 70 41 19.

Kom til Bland Selv-fest hos 
Boligselskabet Friheden

Ses vi?

Kom og hør, hvordan du kan sammensæ� e din egen 
tv-pakke og få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.

Onsdag den 25. september
Kl. 15-18

3



 Bland selv tv, streaming og slik
Der er Bland Selv-fest hos Boligselskabet Friheden – og du er inviteret! 
Vi fejrer, at der nu er over 200.000, der har valgt en tv-pakke med Bland 
Selv. Og hvordan gør man det bedre end med masser af bland selv-slik! 

Med Bland Selv fra YouSee kan du vælge de tv-kanaler og streaming-
tjenester, som passer dig – og samle al din underholdning ét sted. 
Det er både nemt – og o� e billigere end at have det hver for sig. 
Kom forbi og hør mere eller ring til os på 70 70 41 19.

Få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.
Så kan du sæ� e live-tv på pause, spole tilbage, optage og starte 
programmer forfra. Og du får adgang til et stort arkiv med både tv, 
fi lm og serier.

  Boligselskabet Friheden 
Oasen
Strandmarksvej 18, 1. sal
2650 Hvidovre
Kl. 15-18

Venlig hilsen Boligselskabet Friheden i samarbejde med YouSee

IPhone X har en værdi af 8.889 kr. Du skal møde op til arrangementet for at vinde præmierne. 
Præmierne kan ikke omby� es til kontanter.

Se, om du har vundet!
Medbring lodnummeret, og se om du har vundet en lækker 
iPhone X eller et rejsegavekort til Spies. Vi har allerede 
udtrukket to vindere, så kom og vis os dit lodnummer. Så 
tjekker vi straks, om du er en af de heldige.

Dit lodnummer er: 38.246Bland Netflix ind i din tv-pakke
Netflix er en af danskernes mest foretrukne streamingtjenester – og vælger 
du Bland Selv, kan du fx blande Netflix ind i din tv-pakke. Det er nemt og 
hurtigt – og så har du adgang til masser af fantastiske film og serier.

SE DEM NU PÅ 

Untitled-10   2 20/06/2019   10.59



Er der fordele, du går glip af?
Du er heldig at bo, hvor du gør. Boligselskabet Friheden har nemlig lavet en 
rigtig god a� ale med YouSee, som du kan få glæde af. Det kræver bare, at 
du er medlem af foreningen. 

Som medlem får du:

Særlige foreningspriser på tv.

Særlige foreningspriser på bredbånd.

Mulighed for at blande din egen tv- og streamingpakke. 

Eksklusiv adgang til Danmarks nye tv- og streamingkanal Xee, 
der bl.a. viser Premier League.

Mulighed for at blive en del af fordelsprogrammet YouSee More, 
hvor du frit kan vælge mellem en række fordele. 

Kunne du tænke dig at høre mere om jeres a� ale? Du er altid velkommen til 
at ringe til os på 70 70 41 19.

Kom til Bland Selv-fest hos 
Boligselskabet Friheden

Ses vi?

Kom og hør, hvordan du kan sammensæ� e din egen 
tv-pakke og få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.

Onsdag den 25. september
Kl. 15-18

4



 Bland selv tv, streaming og slik
Der er Bland Selv-fest hos Boligselskabet Friheden – og du er inviteret! 
Vi fejrer, at der nu er over 200.000, der har valgt en tv-pakke med Bland 
Selv. Og hvordan gør man det bedre end med masser af bland selv-slik! 

Med Bland Selv fra YouSee kan du vælge de tv-kanaler og streaming-
tjenester, som passer dig – og samle al din underholdning ét sted. 
Det er både nemt – og o� e billigere end at have det hver for sig. 
Kom forbi og hør mere eller ring til os på 70 70 41 19.

Få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.
Så kan du sæ� e live-tv på pause, spole tilbage, optage og starte 
programmer forfra. Og du får adgang til et stort arkiv med både tv, 
fi lm og serier.

  Boligselskabet Friheden 
Oasen
Strandmarksvej 18, 1. sal
2650 Hvidovre
Kl. 15-18

Venlig hilsen Boligselskabet Friheden i samarbejde med YouSee

IPhone X har en værdi af 8.889 kr. Du skal møde op til arrangementet for at vinde præmierne. 
Præmierne kan ikke omby� es til kontanter.

Se, om du har vundet!
Medbring lodnummeret, og se om du har vundet en lækker 
iPhone X eller et rejsegavekort til Spies. Vi har allerede 
udtrukket to vindere, så kom og vis os dit lodnummer. Så 
tjekker vi straks, om du er en af de heldige.

Dit lodnummer er: 40.857Bland Netflix ind i din tv-pakke
Netflix er en af danskernes mest foretrukne streamingtjenester – og vælger 
du Bland Selv, kan du fx blande Netflix ind i din tv-pakke. Det er nemt og 
hurtigt – og så har du adgang til masser af fantastiske film og serier.

SE DEM NU PÅ 

Untitled-10   2 20/06/2019   10.59



Er der fordele, du går glip af?
Du er heldig at bo, hvor du gør. Boligselskabet Friheden har nemlig lavet en 
rigtig god a� ale med YouSee, som du kan få glæde af. Det kræver bare, at 
du er medlem af foreningen. 

Som medlem får du:

Særlige foreningspriser på tv.

Særlige foreningspriser på bredbånd.

Mulighed for at blande din egen tv- og streamingpakke. 

Eksklusiv adgang til Danmarks nye tv- og streamingkanal Xee, 
der bl.a. viser Premier League.

Mulighed for at blive en del af fordelsprogrammet YouSee More, 
hvor du frit kan vælge mellem en række fordele. 

Kunne du tænke dig at høre mere om jeres a� ale? Du er altid velkommen til 
at ringe til os på 70 70 41 19.

Kom til Bland Selv-fest hos 
Boligselskabet Friheden

Ses vi?

Kom og hør, hvordan du kan sammensæ� e din egen 
tv-pakke og få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.

Onsdag den 25. september
Kl. 15-18

5



 Bland selv tv, streaming og slik
Der er Bland Selv-fest hos Boligselskabet Friheden – og du er inviteret! 
Vi fejrer, at der nu er over 200.000, der har valgt en tv-pakke med Bland 
Selv. Og hvordan gør man det bedre end med masser af bland selv-slik! 

Med Bland Selv fra YouSee kan du vælge de tv-kanaler og streaming-
tjenester, som passer dig – og samle al din underholdning ét sted. 
Det er både nemt – og o� e billigere end at have det hver for sig. 
Kom forbi og hør mere eller ring til os på 70 70 41 19.

Få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.
Så kan du sæ� e live-tv på pause, spole tilbage, optage og starte 
programmer forfra. Og du får adgang til et stort arkiv med både tv, 
fi lm og serier.

  Boligselskabet Friheden 
Oasen
Strandmarksvej 18, 1. sal
2650 Hvidovre
Kl. 15-18

Venlig hilsen Boligselskabet Friheden i samarbejde med YouSee

IPhone X har en værdi af 8.889 kr. Du skal møde op til arrangementet for at vinde præmierne. 
Præmierne kan ikke omby� es til kontanter.

Se, om du har vundet!
Medbring lodnummeret, og se om du har vundet en lækker 
iPhone X eller et rejsegavekort til Spies. Vi har allerede 
udtrukket to vindere, så kom og vis os dit lodnummer. Så 
tjekker vi straks, om du er en af de heldige.

Dit lodnummer er: 16.775Bland Netflix ind i din tv-pakke
Netflix er en af danskernes mest foretrukne streamingtjenester – og vælger 
du Bland Selv, kan du fx blande Netflix ind i din tv-pakke. Det er nemt og 
hurtigt – og så har du adgang til masser af fantastiske film og serier.

SE DEM NU PÅ 

Untitled-10   2 20/06/2019   10.59



Er der fordele, du går glip af?
Du er heldig at bo, hvor du gør. Boligselskabet Friheden har nemlig lavet en 
rigtig god a� ale med YouSee, som du kan få glæde af. Det kræver bare, at 
du er medlem af foreningen. 

Som medlem får du:

Særlige foreningspriser på tv.

Særlige foreningspriser på bredbånd.

Mulighed for at blande din egen tv- og streamingpakke. 

Eksklusiv adgang til Danmarks nye tv- og streamingkanal Xee, 
der bl.a. viser Premier League.

Mulighed for at blive en del af fordelsprogrammet YouSee More, 
hvor du frit kan vælge mellem en række fordele. 

Kunne du tænke dig at høre mere om jeres a� ale? Du er altid velkommen til 
at ringe til os på 70 70 41 19.

Kom til Bland Selv-fest hos 
Boligselskabet Friheden

Ses vi?

Kom og hør, hvordan du kan sammensæ� e din egen 
tv-pakke og få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.

Onsdag den 25. september
Kl. 15-18

6



 Bland selv tv, streaming og slik
Der er Bland Selv-fest hos Boligselskabet Friheden – og du er inviteret! 
Vi fejrer, at der nu er over 200.000, der har valgt en tv-pakke med Bland 
Selv. Og hvordan gør man det bedre end med masser af bland selv-slik! 

Med Bland Selv fra YouSee kan du vælge de tv-kanaler og streaming-
tjenester, som passer dig – og samle al din underholdning ét sted. 
Det er både nemt – og o� e billigere end at have det hver for sig. 
Kom forbi og hør mere eller ring til os på 70 70 41 19.

Få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.
Så kan du sæ� e live-tv på pause, spole tilbage, optage og starte 
programmer forfra. Og du får adgang til et stort arkiv med både tv, 
fi lm og serier.

  Boligselskabet Friheden 
Oasen
Strandmarksvej 18, 1. sal
2650 Hvidovre
Kl. 15-18

Venlig hilsen Boligselskabet Friheden i samarbejde med YouSee

IPhone X har en værdi af 8.889 kr. Du skal møde op til arrangementet for at vinde præmierne. 
Præmierne kan ikke omby� es til kontanter.

Se, om du har vundet!
Medbring lodnummeret, og se om du har vundet en lækker 
iPhone X eller et rejsegavekort til Spies. Vi har allerede 
udtrukket to vindere, så kom og vis os dit lodnummer. Så 
tjekker vi straks, om du er en af de heldige.

Dit lodnummer er: 13.915Bland Netflix ind i din tv-pakke
Netflix er en af danskernes mest foretrukne streamingtjenester – og vælger 
du Bland Selv, kan du fx blande Netflix ind i din tv-pakke. Det er nemt og 
hurtigt – og så har du adgang til masser af fantastiske film og serier.

SE DEM NU PÅ 

Untitled-10   2 20/06/2019   10.59



Er der fordele, du går glip af?
Du er heldig at bo, hvor du gør. Boligselskabet Friheden har nemlig lavet en 
rigtig god a� ale med YouSee, som du kan få glæde af. Det kræver bare, at 
du er medlem af foreningen. 

Som medlem får du:

Særlige foreningspriser på tv.

Særlige foreningspriser på bredbånd.

Mulighed for at blande din egen tv- og streamingpakke. 

Eksklusiv adgang til Danmarks nye tv- og streamingkanal Xee, 
der bl.a. viser Premier League.

Mulighed for at blive en del af fordelsprogrammet YouSee More, 
hvor du frit kan vælge mellem en række fordele. 

Kunne du tænke dig at høre mere om jeres a� ale? Du er altid velkommen til 
at ringe til os på 70 70 41 19.

Kom til Bland Selv-fest hos 
Boligselskabet Friheden

Ses vi?

Kom og hør, hvordan du kan sammensæ� e din egen 
tv-pakke og få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.

Onsdag den 25. september
Kl. 15-18
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 Bland selv tv, streaming og slik
Der er Bland Selv-fest hos Boligselskabet Friheden – og du er inviteret! 
Vi fejrer, at der nu er over 200.000, der har valgt en tv-pakke med Bland 
Selv. Og hvordan gør man det bedre end med masser af bland selv-slik! 

Med Bland Selv fra YouSee kan du vælge de tv-kanaler og streaming-
tjenester, som passer dig – og samle al din underholdning ét sted. 
Det er både nemt – og o� e billigere end at have det hver for sig. 
Kom forbi og hør mere eller ring til os på 70 70 41 19.

Få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.
Så kan du sæ� e live-tv på pause, spole tilbage, optage og starte 
programmer forfra. Og du får adgang til et stort arkiv med både tv, 
fi lm og serier.

  Boligselskabet Friheden 
Oasen
Strandmarksvej 18, 1. sal
2650 Hvidovre
Kl. 15-18

Venlig hilsen Boligselskabet Friheden i samarbejde med YouSee

IPhone X har en værdi af 8.889 kr. Du skal møde op til arrangementet for at vinde præmierne. 
Præmierne kan ikke omby� es til kontanter.

Se, om du har vundet!
Medbring lodnummeret, og se om du har vundet en lækker 
iPhone X eller et rejsegavekort til Spies. Vi har allerede 
udtrukket to vindere, så kom og vis os dit lodnummer. Så 
tjekker vi straks, om du er en af de heldige.

Dit lodnummer er: 34.954Bland Netflix ind i din tv-pakke
Netflix er en af danskernes mest foretrukne streamingtjenester – og vælger 
du Bland Selv, kan du fx blande Netflix ind i din tv-pakke. Det er nemt og 
hurtigt – og så har du adgang til masser af fantastiske film og serier.

SE DEM NU PÅ 

Untitled-10   2 20/06/2019   10.59



Er der fordele, du går glip af?
Du er heldig at bo, hvor du gør. Boligselskabet Friheden har nemlig lavet en 
rigtig god a� ale med YouSee, som du kan få glæde af. Det kræver bare, at 
du er medlem af foreningen. 

Som medlem får du:

Særlige foreningspriser på tv.

Særlige foreningspriser på bredbånd.

Mulighed for at blande din egen tv- og streamingpakke. 

Eksklusiv adgang til Danmarks nye tv- og streamingkanal Xee, 
der bl.a. viser Premier League.

Mulighed for at blive en del af fordelsprogrammet YouSee More, 
hvor du frit kan vælge mellem en række fordele. 

Kunne du tænke dig at høre mere om jeres a� ale? Du er altid velkommen til 
at ringe til os på 70 70 41 19.

Kom til Bland Selv-fest hos 
Boligselskabet Friheden

Ses vi?

Kom og hør, hvordan du kan sammensæ� e din egen 
tv-pakke og få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.

Onsdag den 25. september
Kl. 15-18

8



 Bland selv tv, streaming og slik
Der er Bland Selv-fest hos Boligselskabet Friheden – og du er inviteret! 
Vi fejrer, at der nu er over 200.000, der har valgt en tv-pakke med Bland 
Selv. Og hvordan gør man det bedre end med masser af bland selv-slik! 

Med Bland Selv fra YouSee kan du vælge de tv-kanaler og streaming-
tjenester, som passer dig – og samle al din underholdning ét sted. 
Det er både nemt – og o� e billigere end at have det hver for sig. 
Kom forbi og hør mere eller ring til os på 70 70 41 19.

Få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.
Så kan du sæ� e live-tv på pause, spole tilbage, optage og starte 
programmer forfra. Og du får adgang til et stort arkiv med både tv, 
fi lm og serier.

  Boligselskabet Friheden 
Oasen
Strandmarksvej 18, 1. sal
2650 Hvidovre
Kl. 15-18

Venlig hilsen Boligselskabet Friheden i samarbejde med YouSee

IPhone X har en værdi af 8.889 kr. Du skal møde op til arrangementet for at vinde præmierne. 
Præmierne kan ikke omby� es til kontanter.

Se, om du har vundet!
Medbring lodnummeret, og se om du har vundet en lækker 
iPhone X eller et rejsegavekort til Spies. Vi har allerede 
udtrukket to vindere, så kom og vis os dit lodnummer. Så 
tjekker vi straks, om du er en af de heldige.

Dit lodnummer er: 20.006Bland Netflix ind i din tv-pakke
Netflix er en af danskernes mest foretrukne streamingtjenester – og vælger 
du Bland Selv, kan du fx blande Netflix ind i din tv-pakke. Det er nemt og 
hurtigt – og så har du adgang til masser af fantastiske film og serier.

SE DEM NU PÅ 

Untitled-10   2 20/06/2019   10.59



Er der fordele, du går glip af?
Du er heldig at bo, hvor du gør. Boligselskabet Friheden har nemlig lavet en 
rigtig god a� ale med YouSee, som du kan få glæde af. Det kræver bare, at 
du er medlem af foreningen. 

Som medlem får du:

Særlige foreningspriser på tv.

Særlige foreningspriser på bredbånd.

Mulighed for at blande din egen tv- og streamingpakke. 

Eksklusiv adgang til Danmarks nye tv- og streamingkanal Xee, 
der bl.a. viser Premier League.

Mulighed for at blive en del af fordelsprogrammet YouSee More, 
hvor du frit kan vælge mellem en række fordele. 

Kunne du tænke dig at høre mere om jeres a� ale? Du er altid velkommen til 
at ringe til os på 70 70 41 19.

Kom til Bland Selv-fest hos 
Boligselskabet Friheden

Ses vi?

Kom og hør, hvordan du kan sammensæ� e din egen 
tv-pakke og få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.

Onsdag den 25. september
Kl. 15-18
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 Bland selv tv, streaming og slik
Der er Bland Selv-fest hos Boligselskabet Friheden – og du er inviteret! 
Vi fejrer, at der nu er over 200.000, der har valgt en tv-pakke med Bland 
Selv. Og hvordan gør man det bedre end med masser af bland selv-slik! 

Med Bland Selv fra YouSee kan du vælge de tv-kanaler og streaming-
tjenester, som passer dig – og samle al din underholdning ét sted. 
Det er både nemt – og o� e billigere end at have det hver for sig. 
Kom forbi og hør mere eller ring til os på 70 70 41 19.

Få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.
Så kan du sæ� e live-tv på pause, spole tilbage, optage og starte 
programmer forfra. Og du får adgang til et stort arkiv med både tv, 
fi lm og serier.

  Boligselskabet Friheden 
Oasen
Strandmarksvej 18, 1. sal
2650 Hvidovre
Kl. 15-18

Venlig hilsen Boligselskabet Friheden i samarbejde med YouSee

IPhone X har en værdi af 8.889 kr. Du skal møde op til arrangementet for at vinde præmierne. 
Præmierne kan ikke omby� es til kontanter.

Se, om du har vundet!
Medbring lodnummeret, og se om du har vundet en lækker 
iPhone X eller et rejsegavekort til Spies. Vi har allerede 
udtrukket to vindere, så kom og vis os dit lodnummer. Så 
tjekker vi straks, om du er en af de heldige.

Dit lodnummer er: 47.022Bland Netflix ind i din tv-pakke
Netflix er en af danskernes mest foretrukne streamingtjenester – og vælger 
du Bland Selv, kan du fx blande Netflix ind i din tv-pakke. Det er nemt og 
hurtigt – og så har du adgang til masser af fantastiske film og serier.

SE DEM NU PÅ 
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Er der fordele, du går glip af?
Du er heldig at bo, hvor du gør. Boligselskabet Friheden har nemlig lavet en 
rigtig god a� ale med YouSee, som du kan få glæde af. Det kræver bare, at 
du er medlem af foreningen. 

Som medlem får du:

Særlige foreningspriser på tv.

Særlige foreningspriser på bredbånd.

Mulighed for at blande din egen tv- og streamingpakke. 

Eksklusiv adgang til Danmarks nye tv- og streamingkanal Xee, 
der bl.a. viser Premier League.

Mulighed for at blive en del af fordelsprogrammet YouSee More, 
hvor du frit kan vælge mellem en række fordele. 

Kunne du tænke dig at høre mere om jeres a� ale? Du er altid velkommen til 
at ringe til os på 70 70 41 19.

Kom til Bland Selv-fest hos 
Boligselskabet Friheden

Ses vi?

Kom og hør, hvordan du kan sammensæ� e din egen 
tv-pakke og få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.

Onsdag den 25. september
Kl. 15-18
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 Bland selv tv, streaming og slik
Der er Bland Selv-fest hos Boligselskabet Friheden – og du er inviteret! 
Vi fejrer, at der nu er over 200.000, der har valgt en tv-pakke med Bland 
Selv. Og hvordan gør man det bedre end med masser af bland selv-slik! 

Med Bland Selv fra YouSee kan du vælge de tv-kanaler og streaming-
tjenester, som passer dig – og samle al din underholdning ét sted. 
Det er både nemt – og o� e billigere end at have det hver for sig. 
Kom forbi og hør mere eller ring til os på 70 70 41 19.

Få en tv-boks med hjem til 30 kr./md.
Så kan du sæ� e live-tv på pause, spole tilbage, optage og starte 
programmer forfra. Og du får adgang til et stort arkiv med både tv, 
fi lm og serier.

  Boligselskabet Friheden 
Oasen
Strandmarksvej 18, 1. sal
2650 Hvidovre
Kl. 15-18

Venlig hilsen Boligselskabet Friheden i samarbejde med YouSee

IPhone X har en værdi af 8.889 kr. Du skal møde op til arrangementet for at vinde præmierne. 
Præmierne kan ikke omby� es til kontanter.

Se, om du har vundet!
Medbring lodnummeret, og se om du har vundet en lækker 
iPhone X eller et rejsegavekort til Spies. Vi har allerede 
udtrukket to vindere, så kom og vis os dit lodnummer. Så 
tjekker vi straks, om du er en af de heldige.

Dit lodnummer er: 41.819Bland Netflix ind i din tv-pakke
Netflix er en af danskernes mest foretrukne streamingtjenester – og vælger 
du Bland Selv, kan du fx blande Netflix ind i din tv-pakke. Det er nemt og 
hurtigt – og så har du adgang til masser af fantastiske film og serier.

SE DEM NU PÅ 
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