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… og Danmarks bedste 
netværk
Vi har også Danmarks bedste netværk 
klar til dig, så du kan nyde din mobil 
og din underholdning, der hvor du er. 
Vi dækker nemlig 99 % af danskerne 
med tale og data.

Rabat til hele familien
Vælger du et af vores fri tale-abonne-
menter, kan 4 andre i din husstand få 
rabat hver måned. 

Se mere på
yousee.dk/mobil/familierabat

20 GB ekstra data?
Har du også Bredbånd hos os, kan op 
til 5 personer i din husstand få ekstra 
data på mobilen. De skal blot vælge 
Small, Medium eller Large. Så giver vi 
20 GB ekstra data hver måned på alle 
abonnementerne.

God fornøjelse med at fi nde dit nye 
abonnement.

… og Danmarks bedste 

Vi har også Danmarks bedste netværk 

20 GB ekstra data?

Din forening giver dig 
mere til mobilen



Du får tilskud til en ny mobil hvert år. 
Og masser af underholdning med 
i lommen.
Allerede på din første dag med YouSee 
Mobil sæ� er vi 300 kr. ind på din 
Mobilopsparing – til din næste mobil. 
E� er 6 mdr. får du igen 300 kr. 
Du kan spare 600 kr. op i alt, og når 
du har brugt pengene, laver vi en ny 
Mobilopsparing til dig. På den måde 
kan du få et tilskud på 600 kr. til 
en ny mobil. Hvert år.

Du kan læse mere om Mobilopsparing 
på yousee.dk/mobilopsparing

Musik og fi lm, når du vil
Dit abonnement giver dig også masser 
af underholdning. Du får millioner af 
musiknumre, som du kan ly� e til, når 
og hvor du vil. Og du kan frit leje 
1 valgfri premierefi lm hver måned.

Small
Nu med 
Mobilopsparing

Med Small kan du snakke og surfe lidt hver dag. Du 
får også YouSee Musik, og musiktjenesten bruger 
ikke af din data. Vil du også se fi lm og serier, kan du 
blande selv og by� e din taletid ud med mere data.

• 8 timers tale

• 4 GB data

• Fri sms og mms

• 4G på Danmarks bedste  netværk

• Musik og 1 valgfri fi lm

Pris:

129 kr./md.
Opre� else: 99 kr.
Min. pris 1. md.: 228 kr.

Medium
Nu med 
 Mobilopsparing

Med Medium får du fri tale, en god mængde data, 
musik og fi lm. Og du kan få endnu mere data, hvis du 
by� er din taletid ud med fl ere GB. Bland selv og få fx 
10 timer tale og 10 GB i stedet.

• Fri tale

• 4 GB data

• Fri sms og mms

• 4G på Danmarks bedste  netværk

• Musik og 1 valgfri fi lm

Pris:

149 kr./md.
Opre� else: 99 kr.
Min. pris 1. md.: 248 kr.

Large
Nu med 
Mobilopsparing

Nyd din mobil uden at tænke på dit forbrug. Du kan 
også bruge din fri tale og sms, når du rejser i EU og 
Schweiz, Norge, Island, San Marino og Liechtenstein. 
Og du får 100 MB ekstra data til udlandet hver måned.

• Fri tale og sms, også i EU

• 10 GB data

• Fri mms

• 4G på Danmarks bedste  netværk

• Musik og 1 valgfri fi lm

• 100 MB data i EU

Pris:

199 kr./md.
Opre� else: 99 kr.
Min. pris 1. md.: 298 kr.

Tale ud over inkl. timer: 99 øre/minut til danske mobil- og fastnetnumre. Data ud over inkl. datamængde: 30 kr. pr. påbegyndt GB. Ingen binding, op til 30 dages 
opsigelse. Forventet 4G hastighed ved udendørs brug: 17-71 Mbit. Opkrævning for abonnement vil ske løbende. YouSee Musik kræver Android eller iOS.

Det bedste til 
din mobil, når 
og hvor du vil


