Er du opmærksom på de sorte huller med dyr data?
Inden længe står efterårsferien for døren, og måske skal du på en velfortjent ferie?
Når du tager på ferie i EU og de fleste andre europæiske lande, kan du glæde dig over, at det ikke koster dig
ekstra at bruge din mobiltelefon.
Der er nemlig lavet regler for roaming (trafik på en udenlandsk netværksmast), så det ikke koster ekstra at
sende en SMS med billeder eller at surfe på mobilen.
Men det er vigtigt, at du er opmærksom på undtagelserne:
•
•
•
•

Færgers telenetværk kan være dyrt
Ved landegrænser hvor din telefon måske opfanger signalet fra nabolandets telemaster
Den tyrkiske del af Cypern
Vatikanstaten, Andorra, Monaco og Gibraltar

Det vil jo være træls at komme hjem fra din ferie og blive mødt med en ekstra regning fra dit teleselskab.
Derfor anbefaler vi, at du begrænser dit dataforbrug i udlandet. Det kan du gøre på flere måder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undersøg om dit mobilabonnement giver dig samme datamængde i udlandet som i Danmark
Download de apps og kort du skal bruge inden du rejser
Slå ”push”-funktioner og notifikationer fra, før du slår dataroaming til
Slå automatiske opdateringer og synkroniseringer fra før du rejser
Luk for de apps du ikke skal bruge på din ferie (ellers henter de data)
Husk at humørikoner / emojis i beskeder fylder rigtig meget
Sæt din telefon på flytilstand
Slå brug af mobildata og roaming fra, når du ikke bruger din mobiltelefon
Kobl dig på Wi-Fi, hvor det er muligt. Så sparer du data, når du f.eks. sender SMS´er med billeder

Vælger du et mobilabonnement fra Duka, har du altid samme mængde data. Uanset om du er hjemme eller
på ferie i EU.
Du kan se mere om Dukas mobilabonnementer og dit tilbud gennem DFSI her: https://www.duka.dk/dfsi/

