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1. Tillægsaftalen  

For aftaler om ovennævnte abonnementsformer gælder følgende vilkår i tillæg 

til abonnementsvilkår for YouSee’s telefonitjenester. Ved modstrid mellem vil-

kårene går disse særskilte vilkår forud. 

 

Telefoni Fastpris Ekstra, Telefoni Fastpris og Telefoni Forbrug er abonnementer 

på YouSee’s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, Coax (kabel-tv). Det fremgår af 

ordrebekræftelsen, hvilken abonnementsform aftalen omfatter. 

 

En aftale om abonnementsformen Telefoni Fastpris Ekstra giver kunden ad-

gang til – uden betaling af forbrugsafgift – at foretage opkald til danske mobil-

numre og danske fastnetnumre med undtagelse af numre, der begynder med 

1 eller 90. Endvidere opkræves ikke forbrugsafgift for opkald til Voicemail eller 

for opkald, som begynder med * eller #. Ved alle andre opkald, herunder op-

kald til numre, der begynder med 1 eller 90, opkald til særtjenester og opkald 

til udlandet opkræves forbrugsafgift. Opkald til numre, der begynder med 80 

takseres dog ikke. 

 

En aftal om abonnementsformen Telefoni Fastpris giver kunden adgang til – 

uden betaling af forbrugsafgift – at foretage opkald til danske fastnetnumre 

med undtagelse af numre, der begynder med 1 eller 90. Endvidere opkræves 

ikke forbrugsafgift for opkald til Voicemail eller for opkald, som begynder med 

* eller #. Ved alle andre opkald, herunder opkald til numre, der begynder med 
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1 eller 90, opkald til mobiltelefoner, opkald til særtjenester og opkald til udlan-

det opkræves forbrugsafgift. Opkald til numre, der begynder med 80 takseres 

dog ikke. 

 

En aftale om abonnementsformen Telefoni Forbrug indebærer, at der opkræ-

ves forbrugsafgifter for alle opkald, bortset fra opkald til numre, der begynder 

med 80.  

 

En abonnement på Telefoni Fastpris Ekstra, Telefoni Fastpris eller Telefoni For-

brug indebærer desuden, at udgående opkald afbrydes efter to timer (120 mi-

nutter). 

 

Oplysning om de til enhver tid gældende priser for Telefoni Fastpris Ekstra,  

Telefoni Fastpris og Telefoni Forbrug og om mulighederne for at kombinere en 

sådan aftale med YouSee’s øvrige produkter og rabataftaler, kan fås ved hen-

vendelse til YouSee. 

 

 

2. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning 

Det er en forudsætning for aftalen om Telefoni Fastpris Ekstra, Telefoni Fast-

pris eller Telefoni Forbrug, at kunden indgår aftale med YouSee om elektronisk 

kommunikation og elektronisk regning, jf. YouSee’s Generelle Vilkår pkt. 10 og 

10.B. 

 

Aftalen om elektronisk kommunikation er dermed en samlet aftale, der både 

omfatter elektroniske regninger og elektronisk kommunikation. Aftalen om 

elektronisk kommunikation kan ikke fraviges. 

 

 

3. Nummervisning (overførsel af kundens nummer) 

Nummervisning er inkluderet i abonnement på Telefoni Fastpris Ekstra,  

Telefoni Fastpris og Telefoni Forbrug. Nummervisning giver kunden mulighed 

for på et display at få præsenteret telefonnummeret, hvorfra der kaldes op, 

hvis dette er teknisk muligt, og hvis den kaldende kunde ikke har blokeret for 
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nummervisning. Der kræves særligt terminaludstyr til brug for nummervis-

ning.  

 

I øvrigt gælder pkt. 6.C i Abonnementsvilkår for YouSee’s telefonitjenester. 

 

 

4. Minuttaksering 

Kundens forbrug af samtaler beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (mi-

nuttaksering). Opkald til særtjenester med høj minuttakst, herunder numre, 

der begynder med 909, beregnes og takseres også pr. påbegyndt minut. 

 

 

5. Betaling 

For aftaler om abonnement på Telefoni Fastpris Ekstra, Telefoni Fastpris eller 

Telefoni Forbrug gælder, at alle opkrævninger sker enten månedsvis eller 

kvartalsvis afhængig af kundens aftale om Bredbånd, Coax (kabel-tv). Har 

kunden registeret anden betaler for kundens aftale om Bredbånd, Coax og har 

kunden indgået aftale om YouSee TV, foretages opkrævningen sammen med 

kundens aftale om YouSee TV. 

 

I øvrigt gælder bestemmelserne om betaling i pkt. 12 i YouSee’s Generelle Vil-

kår. 

  

 

 

 

 

 


