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1. Tillægsaftalen  

For aftaler om + 10 GB Data gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnements-

vilkår for YouSee’s mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse 

særskilte vilkår for + 10 GB Data forud.   

 

Kunder, der abonnerer på YouSee’s mobiltjenester i visse adgangsgivende 

abonnementsformer, kan tilvælge + 10 GB Data. Oplysning om hvilke abon-

nementsformer, der giver adgang til tilvalg af + 10 GB Data, og oplysning om 

hvilke eventuelle andre tilvalgsmoduler + 10 GB Data kan kombineres med, 

kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

Vilkårene for og indholdet af aftalen om + 10 GB Data fremgår af punkt 2 i 

disse tillægsvilkår. 

 

 

2. + 10 GB Data  

 

En aftale om + 10 GB Data giver kunden adgang til - mod betaling af et fast 

beløb hver måned – at forbruge den aftalte datamængde på YouSee’s mobil-

datatjenester pr. måned uden opkrævning af forbrugstakst. Størrelsen af den 

aftalte datamængde samt pris pr. måned fremgår af ordrebekræftelsen. 

 

For kunder med et adgangsgivende abonnement, der er spærret for forbrug i 

udlandet (roaming) gælder, at + 10 GB Data tilsvarende er spærret for for-

brug i udlandet. 

 

For kunder med et adgangsgivende abonnement, der ikke er spærret for for-

brug i udlandet, kan den inkluderede datamængde også bruges i udlandet in-

den for EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein (herefter tilsammen 

benævnt ”EU”). YouSee er dog berettiget til at opkræve en særlig forbrugs-

takst (EU-tillæg) for den del af kundens forbrug af mobildata i EU, der oversti-

ger den grænse for rimeligt dataforbrug i EU, som fremgår af prislisten (fair 

use-grænse). I øvrigt gælder Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester 

pkt. 3.B. og 3.C.   

 

Ved opgørelsen af kundens forbrug af + 10 GB Data, beregnes forbruget af 

mobildata pr. påbegyndt 100 kilobyte pr. dataopkobling. Ved opkrævning af 

EU-tillæg, beregnes og takseres forbruget af mobildata i EU dog pr. kilobyte, 

jf. Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester pkt. 6. 

 

Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned.  

 



 

2 Overskrides den aftalte datamængde, takseres forbrug i Danmark ikke, men 

hastigheden på kundens forbindelse ved brug af mobildata i Danmark nedsæt-

tes til 128 kbit/s. 

 

Følgende forbrug er ikke omfattet af aftalen om + 10 GB Data og takseres 

særskilt:  

• Forbrug i udlandet uden for EU (roaming uden for EU), jf. pkt. 3 i Abonne-

mentsvilkår for YouSee’s mobiltjenester. 

• Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe). 

 

Det udleverede SIM-kort og den inkluderede data må udelukkende anvendes i 

en mobiltelefon eller tablet. 

 

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

 

3. Opsigelse 

 

Hvis kunden opsiger aftalen om det adgangsgivende abonnement, ophører af-

talen om + 10 GB Data samtidig. 

 

I øvrigt gælder i pkt. 17 YouSee’s Generelle Vilkår. 


