
INVITATION
til Bland Selv fest hos  

Allégården!

Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

Tag slikposen med til Bland Selv fest 
og fyld den med dit favoritslik.

Få en tv-boks 
til 0 kr./md.



 Bland Selv tv, 
 streaming og slik
157.865 har allerede valgt Bland Selv. Og fordi du er en del af 
Allégården, er du særligt inviteret til Bland Selv fest! Kom og 
hør, hvordan du kan blande klassiske tv- kanaler og streaming-
tjenester, som fx HBO Nordic i din  tv-pakke. Vi får besøg af 
YouSee’s eksperter som svarer på alle dine spørgsmål – og  
i mens kan du fylde slikposen her med lækker bland selv-slik. 

  Korsvejens Skole  
Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup   
Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30 
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

PS: Vidste du, at du også kan vælge de populære streaming-
tjenester C More, Dansk Filmskat og Viasat Film inkl. Viaplay?

Venlig hilsen Allégården i samarbejde med YouSee

1

Tjek, om du har vundet!

Kom og se, om du har vundet en iPhone X eller et 
rejsegavekort på 5.000 kr. til Spies. Vi har  allerede 
udtrukket to vindere. Vis os dit lodnummer, så 
 tjekker vi straks om det er dig der har vundet.

Dit lodnummer er: 110.835

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



INVITATION
til Bland Selv fest hos  

Allégården!

Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

Tag slikposen med til Bland Selv fest 
og fyld den med dit favoritslik.

Få en tv-boks 
til 0 kr./md.



 Bland Selv tv, 
 streaming og slik
157.865 har allerede valgt Bland Selv. Og fordi du er en del af 
Allégården, er du særligt inviteret til Bland Selv fest! Kom og 
hør, hvordan du kan blande klassiske tv- kanaler og streaming-
tjenester, som fx HBO Nordic i din  tv-pakke. Vi får besøg af 
YouSee’s eksperter som svarer på alle dine spørgsmål – og  
i mens kan du fylde slikposen her med lækker bland selv-slik. 

  Korsvejens Skole  
Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup   
Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30 
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

PS: Vidste du, at du også kan vælge de populære streaming-
tjenester C More, Dansk Filmskat og Viasat Film inkl. Viaplay?

Venlig hilsen Allégården i samarbejde med YouSee

2

Tjek, om du har vundet!

Kom og se, om du har vundet en iPhone X eller et 
rejsegavekort på 5.000 kr. til Spies. Vi har  allerede 
udtrukket to vindere. Vis os dit lodnummer, så 
 tjekker vi straks om det er dig der har vundet.

Dit lodnummer er: 61.718

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



INVITATION
til Bland Selv fest hos  

Allégården!

Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

Tag slikposen med til Bland Selv fest 
og fyld den med dit favoritslik.

Få en tv-boks 
til 0 kr./md.



 Bland Selv tv, 
 streaming og slik
157.865 har allerede valgt Bland Selv. Og fordi du er en del af 
Allégården, er du særligt inviteret til Bland Selv fest! Kom og 
hør, hvordan du kan blande klassiske tv- kanaler og streaming-
tjenester, som fx HBO Nordic i din  tv-pakke. Vi får besøg af 
YouSee’s eksperter som svarer på alle dine spørgsmål – og  
i mens kan du fylde slikposen her med lækker bland selv-slik. 

  Korsvejens Skole  
Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup   
Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30 
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

PS: Vidste du, at du også kan vælge de populære streaming-
tjenester C More, Dansk Filmskat og Viasat Film inkl. Viaplay?

Venlig hilsen Allégården i samarbejde med YouSee

3

Tjek, om du har vundet!

Kom og se, om du har vundet en iPhone X eller et 
rejsegavekort på 5.000 kr. til Spies. Vi har  allerede 
udtrukket to vindere. Vis os dit lodnummer, så 
 tjekker vi straks om det er dig der har vundet.

Dit lodnummer er: 74.092

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



INVITATION
til Bland Selv fest hos  

Allégården!

Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

Tag slikposen med til Bland Selv fest 
og fyld den med dit favoritslik.

Få en tv-boks 
til 0 kr./md.



 Bland Selv tv, 
 streaming og slik
157.865 har allerede valgt Bland Selv. Og fordi du er en del af 
Allégården, er du særligt inviteret til Bland Selv fest! Kom og 
hør, hvordan du kan blande klassiske tv- kanaler og streaming-
tjenester, som fx HBO Nordic i din  tv-pakke. Vi får besøg af 
YouSee’s eksperter som svarer på alle dine spørgsmål – og  
i mens kan du fylde slikposen her med lækker bland selv-slik. 

  Korsvejens Skole  
Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup   
Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30 
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

PS: Vidste du, at du også kan vælge de populære streaming-
tjenester C More, Dansk Filmskat og Viasat Film inkl. Viaplay?

Venlig hilsen Allégården i samarbejde med YouSee

4

Tjek, om du har vundet!

Kom og se, om du har vundet en iPhone X eller et 
rejsegavekort på 5.000 kr. til Spies. Vi har  allerede 
udtrukket to vindere. Vis os dit lodnummer, så 
 tjekker vi straks om det er dig der har vundet.

Dit lodnummer er: 93.247

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



INVITATION
til Bland Selv fest hos  

Allégården!

Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

Tag slikposen med til Bland Selv fest 
og fyld den med dit favoritslik.

Få en tv-boks 
til 0 kr./md.



 Bland Selv tv, 
 streaming og slik
157.865 har allerede valgt Bland Selv. Og fordi du er en del af 
Allégården, er du særligt inviteret til Bland Selv fest! Kom og 
hør, hvordan du kan blande klassiske tv- kanaler og streaming-
tjenester, som fx HBO Nordic i din  tv-pakke. Vi får besøg af 
YouSee’s eksperter som svarer på alle dine spørgsmål – og  
i mens kan du fylde slikposen her med lækker bland selv-slik. 

  Korsvejens Skole  
Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup   
Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30 
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

PS: Vidste du, at du også kan vælge de populære streaming-
tjenester C More, Dansk Filmskat og Viasat Film inkl. Viaplay?

Venlig hilsen Allégården i samarbejde med YouSee

5

Tjek, om du har vundet!

Kom og se, om du har vundet en iPhone X eller et 
rejsegavekort på 5.000 kr. til Spies. Vi har  allerede 
udtrukket to vindere. Vis os dit lodnummer, så 
 tjekker vi straks om det er dig der har vundet.

Dit lodnummer er: 102.211

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



INVITATION
til Bland Selv fest hos  

Allégården!

Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

Tag slikposen med til Bland Selv fest 
og fyld den med dit favoritslik.

Få en tv-boks 
til 0 kr./md.



 Bland Selv tv, 
 streaming og slik
157.865 har allerede valgt Bland Selv. Og fordi du er en del af 
Allégården, er du særligt inviteret til Bland Selv fest! Kom og 
hør, hvordan du kan blande klassiske tv- kanaler og streaming-
tjenester, som fx HBO Nordic i din  tv-pakke. Vi får besøg af 
YouSee’s eksperter som svarer på alle dine spørgsmål – og  
i mens kan du fylde slikposen her med lækker bland selv-slik. 

  Korsvejens Skole  
Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup   
Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30 
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

PS: Vidste du, at du også kan vælge de populære streaming-
tjenester C More, Dansk Filmskat og Viasat Film inkl. Viaplay?

Venlig hilsen Allégården i samarbejde med YouSee

6

Tjek, om du har vundet!

Kom og se, om du har vundet en iPhone X eller et 
rejsegavekort på 5.000 kr. til Spies. Vi har  allerede 
udtrukket to vindere. Vis os dit lodnummer, så 
 tjekker vi straks om det er dig der har vundet.

Dit lodnummer er: 106.841

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



INVITATION
til Bland Selv fest hos  

Allégården!

Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

Tag slikposen med til Bland Selv fest 
og fyld den med dit favoritslik.

Få en tv-boks 
til 0 kr./md.



 Bland Selv tv, 
 streaming og slik
157.865 har allerede valgt Bland Selv. Og fordi du er en del af 
Allégården, er du særligt inviteret til Bland Selv fest! Kom og 
hør, hvordan du kan blande klassiske tv- kanaler og streaming-
tjenester, som fx HBO Nordic i din  tv-pakke. Vi får besøg af 
YouSee’s eksperter som svarer på alle dine spørgsmål – og  
i mens kan du fylde slikposen her med lækker bland selv-slik. 

  Korsvejens Skole  
Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup   
Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30 
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

PS: Vidste du, at du også kan vælge de populære streaming-
tjenester C More, Dansk Filmskat og Viasat Film inkl. Viaplay?

Venlig hilsen Allégården i samarbejde med YouSee

7

Tjek, om du har vundet!

Kom og se, om du har vundet en iPhone X eller et 
rejsegavekort på 5.000 kr. til Spies. Vi har  allerede 
udtrukket to vindere. Vis os dit lodnummer, så 
 tjekker vi straks om det er dig der har vundet.

Dit lodnummer er: 77.783

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



INVITATION
til Bland Selv fest hos  

Allégården!

Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

Tag slikposen med til Bland Selv fest 
og fyld den med dit favoritslik.

Få en tv-boks 
til 0 kr./md.



 Bland Selv tv, 
 streaming og slik
157.865 har allerede valgt Bland Selv. Og fordi du er en del af 
Allégården, er du særligt inviteret til Bland Selv fest! Kom og 
hør, hvordan du kan blande klassiske tv- kanaler og streaming-
tjenester, som fx HBO Nordic i din  tv-pakke. Vi får besøg af 
YouSee’s eksperter som svarer på alle dine spørgsmål – og  
i mens kan du fylde slikposen her med lækker bland selv-slik. 

  Korsvejens Skole  
Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup   
Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30 
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

PS: Vidste du, at du også kan vælge de populære streaming-
tjenester C More, Dansk Filmskat og Viasat Film inkl. Viaplay?

Venlig hilsen Allégården i samarbejde med YouSee

8

Tjek, om du har vundet!

Kom og se, om du har vundet en iPhone X eller et 
rejsegavekort på 5.000 kr. til Spies. Vi har  allerede 
udtrukket to vindere. Vis os dit lodnummer, så 
 tjekker vi straks om det er dig der har vundet.

Dit lodnummer er: 77.423

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



INVITATION
til Bland Selv fest hos  

Allégården!

Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

Tag slikposen med til Bland Selv fest 
og fyld den med dit favoritslik.

Få en tv-boks 
til 0 kr./md.



 Bland Selv tv, 
 streaming og slik
157.865 har allerede valgt Bland Selv. Og fordi du er en del af 
Allégården, er du særligt inviteret til Bland Selv fest! Kom og 
hør, hvordan du kan blande klassiske tv- kanaler og streaming-
tjenester, som fx HBO Nordic i din  tv-pakke. Vi får besøg af 
YouSee’s eksperter som svarer på alle dine spørgsmål – og  
i mens kan du fylde slikposen her med lækker bland selv-slik. 

  Korsvejens Skole  
Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup   
Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30 
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

PS: Vidste du, at du også kan vælge de populære streaming-
tjenester C More, Dansk Filmskat og Viasat Film inkl. Viaplay?

Venlig hilsen Allégården i samarbejde med YouSee

9

Tjek, om du har vundet!

Kom og se, om du har vundet en iPhone X eller et 
rejsegavekort på 5.000 kr. til Spies. Vi har  allerede 
udtrukket to vindere. Vis os dit lodnummer, så 
 tjekker vi straks om det er dig der har vundet.

Dit lodnummer er: 78.094

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



INVITATION
til Bland Selv fest hos  

Allégården!

Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

Tag slikposen med til Bland Selv fest 
og fyld den med dit favoritslik.

Få en tv-boks 
til 0 kr./md.



 Bland Selv tv, 
 streaming og slik
157.865 har allerede valgt Bland Selv. Og fordi du er en del af 
Allégården, er du særligt inviteret til Bland Selv fest! Kom og 
hør, hvordan du kan blande klassiske tv- kanaler og streaming-
tjenester, som fx HBO Nordic i din  tv-pakke. Vi får besøg af 
YouSee’s eksperter som svarer på alle dine spørgsmål – og  
i mens kan du fylde slikposen her med lækker bland selv-slik. 

  Korsvejens Skole  
Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup   
Tirsdag den 22. januar kl. 13-17:30 
Lørdag den 26. januar kl. 11-15

PS: Vidste du, at du også kan vælge de populære streaming-
tjenester C More, Dansk Filmskat og Viasat Film inkl. Viaplay?

Venlig hilsen Allégården i samarbejde med YouSee

10

Tjek, om du har vundet!

Kom og se, om du har vundet en iPhone X eller et 
rejsegavekort på 5.000 kr. til Spies. Vi har  allerede 
udtrukket to vindere. Vis os dit lodnummer, så 
 tjekker vi straks om det er dig der har vundet.

Dit lodnummer er: 73.335

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


