Ved du, hvilket
abonnement der
passer dig? Ellers
spørg os

yousee.dk · 70 70 40 40 · TDC Butik · Fona · Elgiganten
YouSee A/S · CVR-nr. 14 77 39 08 · København. T002, 1535

Snak løs med
Telefoni

YouSee har det rigtige
abonnement til dig

Attraktive priser på alle vores
abonnementer

YouSee Telefoni er til dig, der kan se fordelen i at samle tv, bredbånd og telefoni
hos samme leverandør. Med flere forskellige abonnementer kan du nemt vælge
det, der passer til dig og dit forbrug.
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Uanset hvilket abonnement du vælger, får du automatisk adgang til Voicemail,
Viderestilling, Banke På, Saldokontrol og Vis Nummer. Via Mit YouSee på
yousee.dk, kan du desuden følge dit forbrug, se dine telefonregninger,
tilmelde dig Automatisk Kortbetaling m.m.
Det er ingen binding og ingen oprettelsespris. Du bestemmer selv, om du vil
have et nyt telefonnummer eller beholde dit eksisterende. Et nyt nummer koster
ikke noget, mens det koster 195 kr. at flytte et eksisterende nummer med.
YouSee Telefoni er ip-telefoni, så i stedet for at forbinde din telefon til dit
almindelige telefonstik, skal du forbinde den til dit bredbåndsmodem. Din pc
behøver selvfølgelig ikke stå tændt, for at du kan ringe, men modemmet skal
være tændt.

Telefoni
Forbrug

Telefoni
Fastpris
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Abonnement pr. måned

20 kr.

89 kr.

199 kr.

Mindstepris 1. md.

20 kr.

89 kr.

199 kr.

Minutpriser
Fastnet (døgnet rundt)

0,30 kr.

0 kr.

0 kr.

Mobil (døgnet rundt)

1,30 kr.

1,30 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

80-numre (døgnet rundt)
Udland samt 1- og 90-numre

Tjek yousee.dk/telefoni

Opkaldsafgift
Fastnet

0,25 kr.

0 kr.

0 kr.

Mobil

0,25 kr.

0,25 kr.

0 kr.

Udland og særnumre

0,25 kr.

0,25 kr.

0,25 kr.

Oprettelse af Telefoni
Inkl. nyt telefonnr.
Overflytning af eksisterende telefonnr./nummerportering

0 kr.
195 kr.

Du kan betale din telefonregning ved at tilmelde den Betalingsservice eller
Automatisk Kortbetaling. Du kan naturligvis også betale via Netbank. Du kan
tilmelde dig Automatisk Kortbetaling på Mit YouSee under Telefoni. Telefoni
opkræves på en særskilt elektronisk månedsregning sendt pr. e-mail.
Du kan benytte følgende betalingskort til Automatisk Kortbetaling:

YouSee Telefoni forudsætter Tv og Bredbånd fra YouSee. 0 kr. i oprettelse v/nyt tlf. nr., ellers 195 kr. Det månedlige
abonnement opkræves forud, mens samtaler, der ikke er dækket af abonnementet, opkræves bagud. Alle samtaler
takseres pr. påbegyndt minut. Samtaler afbrydes efter en time, hvorefter du kan ringe op på ny. Banke På, Saldokontrol,
Voicemail, Viderestilling, Vis Nummer, Samtalespecifikation (online), Spærring (kodestyret) er inkl. i abonnementet.
Alle priser er inkl. moms.

