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1. Tillægsaftalen 

 

For aftale om modulet Fastnet Udland gælder følgende vilkår i tillæg til Abon-

nementsvilkår for YouSee’s telefonitjenester. Ved modstrid mellem vilkårene 

går disse særskilte vilkår for Fastnet Udland forud. 

 

’Fastnet Udland’ er et modul til abonnement på YouSee’s telefonitjeneste 

(PSTN) eller YouSee’s ip-telefonitjeneste via Bredbånd (DSL eller Fiber). En 

aftale om Fastnet Udland omfatter følgende: 

 

• Opkald til fastnettelefoner i 25 specifikke lande sker til en særlig forbrugs-

takst for den første time af opkaldet (timetakst), jf. pkt. 2.  

 

Aftale om Fastnet Udland kan kun indgås af privatkunder, eller mindre er-

hvervskunder, jf. pkt. 2.A i YouSee’s Generelle Vilkår for levering og drift af 

TDC's tjenester (privatkunder og mindre erhvervskunder). Aftale om Fastnet 

Udland kan endvidere pr. 1. juni 2011 indgås af erhvervskunder. 

 

Aftale om Fastnet Udland kan kun indgås af kunder, der abonnerer på You-

See’s telefonitjeneste (PSTN) eller YouSee’s IP-telefonitjeneste via Bredbånd 

(DSL eller Fiber). Aftale om Fastnet Udland kan ikke indgås af kunder, der 

abonnerer på YouSee’s ISDN-tjeneste.  

 

Kunder, som abonnerer på korttidsabonnement, hvilende abonnement, cen-

tralplacerede linjer (fjerntelefon), Fastnet Mini, Teletid, Favorit 15, og Fast 

udenlands spærring, kan ikke indgå aftale om Fastnet Udland. 

 

Nærmere oplysning om, hvilke abonnementsformer, der giver mulighed for 

tilvalg af modulet Fastnet Udland, kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

Oplysning om de til enhver tid værende priser for aftale om Fastnet Udland 

kan fås ved henvendelse til YouSee eller på yousee.dk/udlandspriser.  

 

 

2. Timetakst for den første time af opkald til fastnet i 25 lande 

 

En aftale om modulet Fastnet Udland giver kunden adgang til at foretage op-

kald til fastnettelefoner i 25 specifikke lande mod betaling af en særlig for-

brugstakst for den første time af opkaldet (timetakst). Timetaksten beregnes 

og takseres pr. påbegyndt time og opkræves, når den kaldte kunde besvarer 

opkaldet (B-svar).  
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Varer et enkelt opkald mere end en time, takseres denne del af opkaldet til 

normal takst (minuttakst) for opkald til det pågældende land, og prisen bereg-

nes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering).  

 

Der opkræves ikke opkaldsafgift for opkald omfattet af aftalen Fastnet Udland. 

 

Opkald til mobiltelefoner i udlandet er ikke omfattet af aftalen om Fastnet 

Udland og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris.  

 

Det fremgår at prislisten for Fastnet Udland, hvilke 25 specifikke lande, der er 

omfattet af aftalen om Fastnet Udland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


