Telefonen der samler familien
– få fastnet via dit bredbånd

YouSee Bredbåndstelefoni
YouSee Bredbåndstelefoni 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.
Med et abonnement på Bredbåndstelefoni FriTale ringer du uden
opkaldsafgi og minuakst hele døgnet til alle danske fastnet- og

mobilnumre. Og så får du fri adgang til ekstra tjenester som Vis
Nummer, Banke På og Voicemail.
Der er ingen binding og ingen opreelsespris. Du bestemmer selv,
om du vil have et nyt telefonnummer eller beholde et, du har i forvejen.
Et nyt nummer koster ikke noget, men hvis du vil beholde et nummer,
du har hos en anden udbyder, koster det 99 kr. at flye nummeret med.

YouSee Bredbåndstelefoni FriTale
Abonnement

99 kr./md.

Når du ringer op
Opkaldsafgi til fastnet- og mobiltelefoner i Danmark
Minutpris for opkaldt til fastnet og mobil i Danmark

0 kr.
0 kr.

Inkluderede services
Mulighed for tilvalg af Ekstra Service-pakke
Mulighed for tilvalg af Udlandspakke

Vis nummer, Banke på og Voicemail
25 kr./md. Viderestilling
25 kr./md. (3 kr. pr. kald til 25 udvalgte lande)

Vis Nummer
Du kan se, hvem der ringer,
og hvem der har ringet,
mens du var ude.

Banke På
Du bliver gjort opmærksom
på indkommende opkald
med nogle små, korte bip.

Voicemail
Du får din egen indbyggede
telefonsvarer og går aldrig
glip af vigtige beskeder.

Viderestilling
Du kan viderestille din telefon til et valgfrit nummer.
(kun ved tilkøb af Ekstra Service-pakke)

Bestil på 70 70 40 40 • YouSee butik

FK0068, 1748

YouSee Bredbåndstelefoni er et tilvalg til udvalgte YouSee Bredbåndsabonnementer. Opkaldsafgi og minutpriser på 0 kr. gælder også ved aflytning af Voicemail. Opkald til numre, der
starter med 1 eller 90 takseres til normal pris – det gør kald til udlandet også, medmindre du vælger Udlandspakken til. Alle priser er v/Automatisk Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr./
regning eller 9,75 kr./regning v/BS) og tilmelding til e-kommunikation (ellers gebyr på 29 kr./md.).

