Vil du have det bedste
til mobilen?
yousee.dk/mobil/foreninger

... og Danmarks
bedste netværk

Rabat til hele
familien

Med YouSee Mobil er du på TDC‘s
mobilnetværk, som Teknologisk Institut
har målt til at være Danmarks bedste.

Uanset hvilket YouSee mobilabonne
ment, du vælger, kan du få op til
4 ekstra abonnementer, for kun
119 kr./stk. pr. md.

For dig betyder det, at du får den bedst
mulige adgang til 4G og hurtigste
up- og download i Danmark. Og det
er en forskel, der kan mærkes, uanset
hvor du er. Vi dækker nemlig 99 % af
Danmark med tale og data.

Din forening giver dig
mere til mobilen

Se mere på
yousee.dk/mobil
Er du klar til at vælge? Husk, at spørge
os, hvis du er i tvivl.

yousee.dk · 70 70 40 40 · YouSee Butik
YouSee A/S · CVR-nr. 14 77 39 08 · København. MV0008, 1638.

Skal du også på
Danmarks bedste
mobilnetværk?

Du får tilskud til en ny mobil hvert år.
Og masser af musik med i lommen.
Når du opretter et mobilabonnement får
du 300 kr., som du kan bruge til køb
af en mobiltelefon. Efter 6 mdr. får du
igen 300 kr. Og når du har brugt din
opsparing, laver vi en ny til dig. På den
måde kan du få 600 kr. til en ny mobil.
Hvert år.
Du kan læse mere om Mobilopsparing på
yousee.dk/mobilopsparing

Musik non-stop
Dit abonnement giver dig også millioner
af musiknumre, som du kan lytte til, når og
hvor du vil. Også når du ikke er på nettet.

5 GB Data

10 GB Data

25 GB Data

Fri Tale
Fri sms og mms

Fri Tale
Fri sms og mms

Fri Tale
Fri sms og mms

•

DKs bedste mobilnetværk

•

DKs bedste mobilnetværk

•

DKs bedste mobilnetværk

•

Millioner af musiknumre

•

Millioner af musiknumre

•

Millioner af musiknumre

•

1 GB Data, Fri Tale, sms og mms i EU

•

2 GB Data, Fri Tale, sms og mms i EU

•

3 SIM kort til tablet

Pris:

Pris:

Pris:

149 kr./md.

199 kr./md.

299 kr./md.

Uden mobil, oprettelse 99 kr.
Min.pris 1. md. 248 kr. (ingen binding)

Uden mobil, oprettelse 99 kr.
Min.pris 1. md. 298 kr. (ingen binding)

Uden mobil, oprettelse 99 kr.
Min.pris 1. md. 398 kr. (ingen binding)

Med mobil, oprettelse 49 kr.
Min.pris i 6 mdr. 943 kr.

Med mobil, oprettelse 49 kr.
Min.pris i 6 mdr. 1.243 kr.

Med mobil, oprettelse 49 kr.
Min.pris i 6 mdr. 1.843 kr.

Rejs uden bekymring
Vælger du 10 GB eller 25 GB mobil
abonnement, kan du også tage mobilen
med dig på rejsen i 36 lande i Europa,
uden at bekymre dig om regningen.
Alle priser gælder i DK, dog ikke trafik til udland og særtjenester. Hastigheden nedsættes til 1 Mbit/s, hvis dataforbruget overskrider de inkl. GB/måned. Abonnementerne må kun
bruges i en mobil eller tablet. Prisen forudsætter betaling via Automatisk Kortbetaling. Ellers 9,75 kr./regning via BS el. 49 kr./regning via manuel betaling. Forudsætter tilmelding
til e-mailkommunikation, ellers opkræves et gebyr på 29 kr./md. Ingen binding. 30 dages opsigelse. Gælder kun privatkunder.

