
YouSee Mobil
Få det, som du vil
– med særlig 
foreningsrabat



Mobil til dem, der 
gerne vil have det hele

Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver 
 YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse, så du 
altid kan være online.

Din forening har indgået en aftale, som betyder, at du har adgang til særlige 
priser på YouSee Mobil.

Med Bland Selv får du det hele
Med Bland Selv bestemmer du selv, hvordan du vil sammensætte antallet af ti-
mer og mængden af data. Undervejs tilpasser du efter behov. Er du ved at løbe 
tør for data, kan du veksle overskydende timer til ekstra data. Eller omvendt. 
Du logger bare på din personlige side på yousee.dk – eller benytter app’en Mit 
YouSee Mobil. 

Gå ind i Google Play, App Store eller Windows Store på 
din smartphone og søg på Mit YouSee Mobil. Download 
app’en, og så er du klar til at  tilpasse dit abonnement med 
Bland Selv, følge dit forbrug, købe tillægspakker og meget 
mere direkte fra din mobil. App’en er naturligvis gratis.

App til Mit YouSee Mobil



Stor+ Europa – Bland Selv
Til dig, der bruger din smartphone hele tiden, og som 
altid er på farten. Du har et stort behov for tale og data, 
både i Danmark og i EU. Med Stor+ Europa får du en 
valgfri film på YouSee Play hver måned – og fri adgang til 
millioner af musiknumre.

ü  Fri tale når du rejser i EU

ü  100 MB data i EU hver måned

ü  Ring til 70 forskellige lande i op til 5 timer af din 
taletid

ü  Fri adgang til millioner af musiknumre

ü  En valgfri film på YouSee Play hver måned

ü  Lynhurtigt internet med 4G

ü  Mobilt internet til din tablet

ü  Fri SMS og MMS

Din pris: 269 kr./md.
Normalpris: 299 kr./md.

Oprettelse 99 kr.
Min. pris 1. md. 368 kr.

Mere data

Mere tale

Blandingsforhold

Tale: Fri 17 16 15 14 13 12 11 10

Data: 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Stor – Bland Selv
Til dig, der bruger din smartphone hele tiden og gerne vil 
bruge alle de muligheder, mobilen giver dig. Du får timer 
og data nok til det hele og mere til. Med Stor-pakken får 
du en valgfri film på YouSee Play hver måned – og fri 
adgang til millioner af musiknumre.

ü  Fri adgang til millioner af musiknumre

ü  En valgfri film på YouSee Play hver måned

ü  Lynhurtigt internet med 4G

ü  Mobilt internet til din tablet

ü  Ring til 70 forskellige lande i op til 5 timer af din 
taletid

ü  Fri SMS og MMS Din pris: 179 kr./md.
Normalpris: 199 kr./md.

Oprettelse 99 kr.
Min. pris 1. md. 278 kr.

Mere data

Mere tale

Blandingsforhold

Tale: Fri 17 16 15 14 13 12 11 10

Data: 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Lille – Bland Selv
Til dig, der har et mindre forbrug af tale og data. Du har 
ikke lange samtaler og bruger måske ikke data hver dag, 
men du vil gerne kunne tjekke nyhederne, se dine mails 
og måske spille lidt spil på mobilen. Du får fri SMS og 
MMS, og du kan tilpasse timer og data, når du har brug 
for det.

ü  Fri adgang til millioner af musiknumre

ü  Lynhurtigt internet med 4G

ü  Ring til 70 forskellige lande i op til 5 timer af din 
taletid

ü  Fri SMS og MMS

Din pris: 89 kr./md.
Normalpris: 99 kr./md.

Oprettelse 99 kr.
Min. pris 1. md. 188 kr.

Blandingsforhold

Tale: 5 4 3 2 1

Data: 1 2 3 4 5

Mellem – Bland Selv
Til dig, der både taler og bruger data hver dag. Du får 
timer og data nok til at dække de flestes forbrug. Og 
mangler du noget, kan du tilpasse timer og data, når du 
har brug for det. Med Mellem-pakken får du en valgfri 
film på YouSee Play hver måned – og fri adgang til milli-
oner af musiknumre.

ü  Fri adgang til millioner af musiknumre

ü  En valgfri film på YouSee Play hver måned

ü  Lynhurtigt internet med 4G

ü  Ring til 70 forskellige lande i op til 5 timer af din 
taletid

ü  Fri SMS og MMS Din pris: 134 kr./md.
Normalpris: 149 kr./md.

Oprettelse 99 kr.
Min. pris 1. md. 233 kr.

Mere data

Mere tale

Blandingsforhold

Tale: 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Data: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mere data

Mere tale



Dine Bland Selv-fordele

I YouSee er mobil meget mere end taletid og datapakker. Du får også en mas-
se andre fordele, så du kan få mest muligt ud af din mobil. Fx giver et Bland 
Selv-abonnement alle disse fordele:

Fri adgang til millioner af musiknumre
YouSee Play Musik giver dig adgang til mil-
lioner af musiknumre på din mobil eller tab-
let via YouSee Play Musik-app’en eller via 
computeren på hjemmesiden youseeplay.
dk. Din playliste fra mobiltelefonen eller din 
tablet bliver automatisk synkroniseret med 
computeren, så du altid er opdateret på alle 
platforme. 

Du kan høre musik inden for alle genrer – fra 
Rock til RnB og fra Pop til Klassisk. YouSee 
Play Musik rummer millioner af musiknum-
re til enhver lejlighed, og der kommer hele 
tiden nye numre og kunstnere til listen. Du 
skal ikke bekymre dig om regning. I Dan-
mark kan du høre alt det musik, du vil, uden 
at betale ekstra for det, og du bruger heller 
ikke noget af din inkluderede data på at af-
spille musikken.

En valgfri film på YouSee Play hver måned
Med et Mellem-, Stor- eller Stor+ Europa-abonnement kan du hver måned få 
tilsendt en gavekode til en valgfri film på YouSee Play. Så kan du læne dig til-
bage og nyde en god film hjemme på sofaen – eller på farten – direkte fra din 
smartphone, tablet, computer eller tv-boks.



Lynhurtigt internet med 4G
4G er inkluderet i alle abonnementer. Det betyder, at du kan få lynhurtigt mobilt 
internet og surfe med hastigheder helt op til 71 Mbit/s, hvis din mobil under-
støtter 4G.

YouSee benytter TDC’s mobilnetværk, som hele 
tiden bliver udbygget og opgraderet. Du kan se 
dækningen i dit område på yousee.dk/daekning.

Mobilt internet til din tablet
I vores Stor- og Stor+ Europa-abonnementer har vi inkluderet et ekstra SIM-kort. 
Du kan bruge det ekstra SIM-kort til at sætte i din tablet eller i en USB-dongle 
til din computer. Så kan du se film og tv samt surfe på internettet på en større 
skærm – både på farten og derhjemme. Dataforbruget trækkes automatisk fra 
din datapakke.



Ring til 70 forskellige lande i op til 5 timer af din taletid
Hver måned kan du bruge 5 timer af din taletid på at ringe til både fastnet- og 
mobilnumre i mere end 70 lande. Du finder en liste over de inkluderede lande 
på yousee.dk/mobil.

Fri tale når du rejser i EU
Med abonnementet Stor+ Europa kan du bruge din taletid, når du rejser i hele 
EU - og hver måned får du en datapakke på 100 MB til rådighed, så du også 
kan bruge data, når du rejser i EU.

YouSee til YouSee
Der er fordele i at samle flere i husstanden hos YouSee Mobil. Er I flere under 
samme tag med YouSee Mobil, kan I nemlig ringe frit til hinanden og alle andre 
250.000 YouSee mobilkunder.



Bestil YouSee Mobil her:

•  yousee.dk/mobil/foreninger

•  70 70 40 40

YouSee
Teglholmsgade 1
0900 København C

YouSee A/S · CVR-nr. 14 77 39 08 · København

Synes du  
godt om YouSee?

Find os på:
facebook.com/ 
youseedanmark

M
004, 40, 14. Forb

ehold
 for æ

nd
ringer og trykfejl.


