Tal som en lokal i Europa,
Tyrkiet, USA og 6 andre lande
Fra i dag får de to YouSee Mobil-abonnementer: Fri tale/Fri data og Fri tale/50 GB,
en endnu bedre roaming-pakke, der sikrer en billigere oplevelse, når man er ude at
rejse. Den nye roaming-pakke hedder Roaming Europa Plus.
Går rejsen til et af de 36 lande i Europa eller til Australien, Canada, Færøerne,
Grønland, New Zealand, Thailand, Tyrkiet og USA, kan man bruge sin mobil til tale,
sms og data, når man har Roaming Europa Plus.
Tale gælder både når man ringer lokalt i de inkluderede lande eller hjem
til Danmark. Og så indeholder abonnementerne op til 15 GB roaming-data, som kan
bruges pr. måned i de 44 lande.
Læs mere
Med lancering af den nye Roaming Europa Plus-pakke ændres abonnementet Fri
tale/40 GB til Fri tale/50 GB. Alle eksisterende kunder
som i dag har et abonnement på Fri tale/40 GB får altså 10 GB ekstra i
deres abonnement – uden det koster ekstra.

Tag mobilen med på ferie
Beboere og medlemmer, som har et af de andre YouSee mobil-abonnementer, kan
også roligt tage mobilen med på ferie til 36 lande i Europa med Roaming Europa.
Alle abonnementer er inklusive fri tale,
sms og masser af data, så man nemt kan finde vej, surfe og søge efter attraktioner og
gode spisesteder. De kan også tale løs uden at bekymre
sig om regningen.

Som noget nyt kan man også lytte til al sin yndlingsmusik med YouSee Musikappen, når man rejser indenfor EU.
Vær dog opmærksom på, at følgende ikke er inkluderet i Roaming Europa:
1. Det koster alm. udlandstakst at ringe fra Danmark til de 36 lande
2. Maritime services (fx når du er på en færge mellem to lande) og flysatellitter (Aero
Mobile)
3. Opkald til særnumre og lande uden for EU.

Den perfekte optakt til VM
Vi ønsker at give jeres beboere og
medlemmer den perfekte optakt til VM
og har derfor skabt et YouSee VMunivers.
Beboere og medlemmer, som vi har
permission på, har modtaget vores
nyhedsbrev ’’YouMustsee’’ med budskab
om VM-universet.

I VM-universet kan man blandt andet gense legendariske VM-kampe,
se nervepirrende finaler, spændende fodbolddokumentarer og masser
af fodboldfilm. Så vi alle kan blive klar til en sommer i fodboldens tegn.
Bliv klar til VM her
Venlig hilsen
YouSee

