Fra i dag kan mobilen
bruges i 36 lande i Europa

Med helt få aftalte undtagelser kan alle mobilabonnementer fra YouSee fra i dag bruges
i 36 lande i Europa. Det betyder, at man kan ringe hjem fra Italien eller tjekke mails fra
cafeen i Berlin – uden at skulle bekymre sig om regningen. Mobilkunderne kan nemlig
både tale, sende sms’er og bruge data på samme måde som herhjemme – dog højst 10
GB data.
Vær dog opmærksom på, at følgende ikke er inkluderet i ’Roaming i 36 lande i Europa’:
1. Det koster alm. udlandstakst at ringe fra Danmark til de 36 lande. Se
udlandspriser her
2. Monaco, Andorra, Tyrkiet, Cypern (Tyrkiet), Grønland og Færøerne er ikke
omfattet
3. Maritime services (fx når du er på en færge mellem to lande) og flysatelitter
(Aero Mobile)
4. Opkald til særnumre og lande uden for EU

Prisen på pc-installation
sættes ned

Nu er det blevet billigere for jeres
medlemmer og beboere at få en pcinstallation – som vi nu kalder en
Godt I Gang-installation. Prisen er
nemlig nedsat til 599 kr. (førpris 999
kr.).
Med en Godt I Gang-installation
kommer en tekniker ud og sørger for
at:
 opsætte

første stik, hvor kablet kommer ind i huset
 trække kabel fra stikket til placering af modem – op til 15 meter
 tilslutte og teste modemmet
 tjekke leverance af bredbåndshastigheden
 informere og instruere i produktet
 opsætte den trådløse forbindelse mellem modem og én enhed (pc
eller tablet)
 gennemgå wi-fi-dækningen i boligen og give eventuelle forslag til
forbedringsmuligheder*.
* Hvis wi-fi-gennemgangen viser, at der er områder i boligen med dårlig wi-fiforbindelse, kan ny-kabling, en Wi-Fi Extender og lign. udføres efter aftale
mod betaling.
En Godt I Gang-installation bestilles i forbindelse med en nyoprettelse af
YouSee Bredbånd på 70 70 40 40, i YouSee-butikkerne eller YouSee On
Tour-bilen. Ønskes en Godt I Gang-installation efterfølgende, betaler man
normalpris for teknikerbesøg.

Giv børn et godt online liv
– donér gamle mobiler
YouSee og Børns Vilkår er gået sammen om en ny indsamling, der skal
sætte fokus på børns trivsel på nettet. Ved at indlevere din gamle mobil i en
af landets 44 YouSee-butikker eller til YouSee On Tour-bilen, kan alle være
med til at støtte projektet.

Kun 15 procent af de telefoner, som hvert år bliver smidt ud, genanvendes.
Det er et stort ressourcespild, når de smides ud i stedet for at blive
genanvendt eller genbrugt. Og de penge, som telefonerne er værd, går til
Børns Vilkår, som udvikler redskaber til, at forældre kan hjælpe deres børn til
et godt digitalt liv uden mobning og eksklusion.
Se nærmeste YouSee-butik
Venlig hilsen
YouSee

