
 

YouSee A/S, København, CVR 40 07 52 91 

 

Tillægsvilkår for Hvilende abonnement: 

   Hvilende abonnement - Bredbånd, DSL 

   Hvilende abonnement - Bredbånd garanteret, DSL 

   Hvilende abonnement - Bredbånd og Bredbåndstelefoni, DSL 

   Hvilende abonnement - Bredbånd og Fastnet, DSL 

   Hvilende abonnement - Bredbånd og Mobil, DSL 

   Hvilende abonnement - Home Duo, DSL 

   Hvilende abonnement - Home Trio 

   Hvilende abonnement - YouSee Tv og Bredbåndstelefoni 

   Hvilende abonnement - YouSee Tv og Fastnet 

   Hvilende abonnement - YouSee Tv og Mobil 

   Hvilende abonnement - YouSee Tv  

   Hvilende abonnement - YouSee Tv og Bredbånd 
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1. Tillægsaftalen 

For aftale om Hvilende abonnement gælder følgende vilkår i tillæg til Abonne-

mentsvilkår for YouSee’s telefonitjenester, Abonnementsvilkår for YouSee 

Bredbånd og/eller Abonnementsvilkår for YouSee’s TVoIP-tjeneste, afhængig 

af hvilke tjenester kunden abonnerer på. Ved modstrid mellem vilkårene går 

disse særskilte vilkår for aftale om Hvilende abonnement forud. 

 

En aftale om Hvilende abonnement indebærer, at kunden mod betaling kan 

bestille sit abonnement på YouSee Bredånd, DSL (bredbånd via YouSee’s kob-

berbaserede telefonnet) eller sit abonnement på et af YouSee’s pakkeproduk-

ter med samlet levering af bredbånd samt telefoni og/eller tv (fx HomeTrio) 

nedtaget og afbrudt for senere genåbning på samme installationsadresse 

(hvilende abonnement). Abonnementsaftalen forbliver i kraft under afbrydel-

sen, således at bl.a. kundens forpligtelse til at betale abonnementsafgift for 

Hvilende abonnement består. 

 

Oplysning om hvilke former for abonnement på bredbånd og pakkeprodukter, 

der ikke kan gøres hvilende og oplysning om, hvilke produkter Hvilende abon-

nement ikke kan kombineres med, kan fås ved henvendelse til YouSee. Et 

abonnement, der er omfattet af en bindingsperiode, jf. pkt. 17 i YouSee’s Ge-

nerelle Vilkår, kan ikke gøres hvilende. 

 

Oplysning om de til enhver tid gældende priser for de forskellige varianter af 

Hvilende kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

 



 

 

2 2. Hvileperioden 

Ved indgåelsen af aftalen om Hvilende abonnement aftaler kunden og YouSee 

hvileperiodens begyndelsestidspunkt. Hvileperioden løber herefter indtil kun-

den kontakter YouSee og anmoder om genåbning af forbindelsen. Hvileperio-

den kan dog maksimalt vare 6 måneder, hvorefter forbindelsen automatisk 

genåbnes.  

 

I hvileperioden opkræves en særlig abonnementsafgift for Hvilende abonne-

ment. Når forbindelsen genåbnes efter endt hvileperiode opkræves igen nor-

mal abonnementsafgift.   

 

 

3. Tillægsydelser, funktioner og faciliteter  

I hvileperioden har kunden ikke adgang til at benytte abonnementet og de 

dertil hørende tillægsydelser. 

 

 

  

 


