
Få særlige rabatter og fordele
- som foreningskunde med et Onfone mobilabonnement
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Få mere information på:

Onfone.dk/foreninger 
eller ring 69 10 11 12

Betingelser
For at få adgang til Onfones rabatter til foreningskunder, kræver det en 

kontrakt med YouSee, der indeholder aftalen om mobiltelefonirabat til 

foreningens kunder. Din bestyrelse kan kontakte foreningens YouSee 

konsulent på telefon 70 70 40 00.

Hvorfor Onfone?
Der er altid masser af gode grunde til at vælge Onfone, og som 

foreningskunde er der endnu flere!

 Foreningsrabat på vores mest populære mobilpakker

 Egen servicelinje – altid forrest i køen

 Bedste dækning med TDC’s mobilnet

 Vi flytter dit nummer for dig

 Nogle af Danmarks mest tilfredse kunder

* Er du YouSee tv-kunde? Se venligst bagsiden



Få mest ud af mobilen med 
Onfone og YouSee
Onfone er blevet en del af YouSee og det betyder nye fordele og helt 
særlige rabatter til foreningskunder.

Med Onfone får du et troværdigt mobilselskab og mobilabonnementer, hvor alt er inkluderet til en fast lav pris.

Og som foreningskunde kan du få et abonnement endnu billigere med vores normale priser. 

 Tale Fri Facebook Fri SMS og MMS Fri Onfone til Onfone 

 Data Fri Musik Web-tv

Fri musik på mobilen
Med et Onfone mobilabonnement behøver du ikke længere købe musik. 

Hos Onfone er musikken nemlig allerede inkluderet. Du får fri adgang til mere end 

20 millioner musiknumre med YouSee Musik. Du får de helt nye hits og de gamle 

klassikere. Der er musik i alle genre og noget for enhver smag.

Og du skal ikke bekymre dig om regningen. I Danmark kan du hente alt det musik du vil 

uden at betale ekstra for det, og du bruger heller ikke noget data på at afspille musikken.

Er du YouSee tv-kunde, kan du tage mange af dine tv-kanaler med dig på mobilen i op til 1 time om dagen. 
Når du har opbrugt alle dine timer, takseres du 50 kr for 10 timers ekstra Web-tv. Gælder alle Onfone 
mobilabonnementer oprettet efter d. 4. Januar 2013. Bortset fra Fastpris 1 time (børneabonnement). 
Web-tv og YouSee Musik fungerer på Android og iOS.

Hvem er Onfone?
I 2010 ændrede Onfone mobilmarkedet i Danmark. Vi var de første der 

introducerede danskerne til gennemskuelige mobilpakker til en lav pris 

- uden grimme overraskelser og mærkelige gebyrer.

I dag sætter vi nye standarder i branchen med hjælp fra YouSee. Nu får 

man ikke bare mobiltelefoni, men også spændende indhold som musik 

og tv på mobilen. Og stadigvæk til de kendte lave priser!

Få Web-tv med overalt
Med et mobilabonnement hos Onfone kan du tage mange af dine tv-kanaler 

med dig på mobilen – kvit og frit. * 

Vi giver en times gratis tv hver dag. Hvilke tv-kanaler du kan se afhænger af den tv-pakke du har.  

At se tv på mobilen kan normalt blive en dyr fornøjelse, da man bruger meget data på at streame 

indholdet. Det skal du ikke bekymre dig om hos Onfone – her betaler vi nemlig også for den data 

du bruger, når du ser YouSee Web-tv.

Få mere info på
Onfone.dk/foreninger 
eller ring 69 10 11 12
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