Mobiltelefoni på Danmarks bedste netværk
Og masser af andre fordele med YouSee Mobil

3 GB data

5 GB data

15 GB data

40 GB data

149 kr./md.

169 kr./md.

199 kr./md.

299 kr./md.

Fri tale, sms og mms

Fri tale, sms og mms

Fri tale, sms og mms

Fri tale, sms og mms

Danmarks bedste mobilnetværk • Fri adgang til YouSee Musik • Roaming i 36 lande i Europa • Wi-Fi Opkald

Ekstra abonnementer
Uanset hvilket mobilabonnement
du vælger, kan du få op til fire ekstra
abonnementer, magen til dit eget,
for kun 139 kr./stk. pr. md.

Få op til 600 kr.
til en ny mobil
Når du opreer et mobilabonnement får
du 300 kr., som du kan shoppe en mobil for.
Eer 6 mdr. får du igen 300 kr. På den måde
får du 600 kr. til en ny mobil. Hvert år. Og når
du har brugt din opsparing, laver vi en ny til
dig. Vi kalder det YouSee Mobilopsparing:
En særlig fordel for dig som
foreningskunde.

Mobil til dig som foreningskunde

Få fri adgang til YouSee Musik

Står den på afslapning,
træning eller fest?
Lyt til din yndlingsmusik, når og hvor du vil.
Med et YouSee-mobilabonnement har du
nemlig adgang til millioner af musiknumre
– helt kvit og frit. Lyt med på yousee.dk eller
brug appen, YouSee Musik.

Danmarks bedste mobilnetværk
Med et YouSee-mobilabonnement er du på Danmarks
bedste mobilnetværk. Vi bruger nemlig TDC Group’s netværk,
som bl.a. Teknologisk Institut har målt som det bedste.
Selv det bedste mobilnetværk kan have svært ved at trænge
igennem termoruder og tykke betonmure. Derfor er Wi-Fi
Opkald inkluderet i vores mobilabonnementer, så du kan ringe
over wi-fi ved at bruge en wi-fi forbindelse som indendørs
mobilmast. Læs mere på yousee.dk/wifiopkald.

Dobbelt op på Mobildata
2×GB

Har du bredbånd fra YouSee så giver vi dig dobbelt så meget
mobildata end det, der normalt ligger i vores mobilabonnementer. Vælger du for eksempel et abonnement med 5 GB
data, giver vi dig 10 GB til samme pris i stedet.

Brug din mobil i 36 lande

*Du kan bruge op til 10 GB data – dog aldrig mere data end det, der er inkluderet i dit
abonnement. Har du allerede brugt noget af din data, inden du rejser, er det kun den
resterende data, du kan bruge, når du er afsted.
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Når du rejser i 36 lande i Europa, kan bruge din mobil, helt som
du plejer. Har du for eksempel brug for at finde vej eller lave en
søgning på en seværdighed i Berlin, kan du gå på neet med
din mobil, uden det koster ekstra. Det samme gælder, hvis du
vil ringe eller sende sms’er og mms’er til dem derhjemme*.

