
YouSee mobilabonnementer

*Dobbelt data er ikke muligt ved Fri Data. Alle priser gælder i DK, dog ikke trafik til udlandet og særtjenester. Bruger du mere data end de inkluderede GB/måned eller overskrides grænsen på 1000 GB/måned for Fri Data sættes 
hastigheden ned til 128 Kbit/s. Abonnementerne gælder kun privatkunder. Du har 30 dages opsigelse. Med Roaming Europa/Roaming World kan du bruge op til 10 GB/20 GB data, dog aldrig mere data, end du har med i dit 
abonnement. Se hvilke lande og hvad du bliver opkrævet for data herudover, på yousee.dk/roaming. Priser på opkald til udlandet fra DK – udover inkluderet forbrug – finder du på yousee.dk/udlandspriser. Ekstra abonnementer 
indeholder ikke YouSee Musik og Smart Wear abonnement. Priserne forudsætter, at du betaler via Automatisk Kortbetaling. Ellers betaler du 9,75 kr./regning via Betalingsservice eller 49 kr./regning via manuel betaling.

Danmarks bedste 4G 
mobilnetværk
• Mest stabile mobilnetværk
• 36% hurtigere download
• 43% hurtigere upload

Danmarks bedste 5G 
mobildækning
Oplev 5G med et 5G abonnement  
og 5G mobiltelefon.

Roaming på rejsen
Fri tale, sms og mms samt masser  
af data på 4G mobilnetværk med 
enten Roaming Europa eller  
Roaming World.

YouSee Musik
Lyt ubegrænset til over 65 mio.
musiknumre uden at betale ekstra.

Samlefordele
Allerede ved køb af mobil-
abonnement nr. 2 (et ekstra 
abonnement) får du rabat hver 
måned og dobbelt op på data i 
begge abonnementer.

Børneabonnement
- en god start

For kun 69 kr./md. får dit 
barn 1 times tale, 3 GB 
data, fri sms og mms og 
roaming i 36 lande. Alt 
sammen på Danmarks 
bedste mobilnetværk.

Køb af børneabonnement 
forudsætter, du har et 
YouSee mobilabonne-
ment.

Hos YouSee får du...

+ Fri tale, sms og mms
+ Roaming World (48 lande)
+ YouSee Musik

169 kr./md.
Oprettelse 99 kr.
Mindstepris 1. md. 268 kr. 
(ingen binding)

25 GB
Op til 20 GB roaming

+ Fri tale, sms og mms
+ Roaming Europa (36 lande)
+ YouSee Musik 
Ikke muligt at købe ekstraabonnementer

149 kr./md.
Oprettelse 99 kr.
Mindstepris 1. md. 248 kr. 
(ingen binding)

15 GB
Op til 10 GB roaming

+ Fri tale, sms og mms
+ Roaming World (48 lande)
+ YouSee Musik

199 kr./md.
Oprettelse 99 kr.
Mindstepris 1. md. 298 kr.  
(ingen binding)

40 GB
Op til 20 GB roaming

+ Fri tale, sms og mms
+ Roaming World (48 lande)
+ YouSee Musik
+  2 timers tale og 20 sms fra  

DK til 54 lande
+ Smart Wear abonnement 0 kr.

249 kr./md.
Oprettelse 99 kr.
Mindstepris 1. md. 348 kr.  
(ingen binding)

80 GB
Op til 20 GB roaming

+ Fri tale, sms og mms
+ Roaming World (48 lande)
+ YouSee Musik
+  10 timers tale og 100 sms fra 

DK til 54 lande
+ Smart Wear abonnement 0 kr.

299 kr./md.
Oprettelse 99 kr.
Mindstepris 1. md. 398 kr.  
(ingen binding)

Fri Data
Op til 20 GB roaming
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