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1. Tillægsaftalen 

For aftale om modulet YouSee til YouSee gælder følgende vilkår i tillæg til 

Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkå-

rene går disse særskilte tillægsvilkår forud. 

 

Hvis kunden abonnerer på bestemte former for abonnement på YouSee’s mo-

biltjeneste kan kunden tilvælge modulet YouSee til YouSee. Oplysning om 

hvilke abonnementsformer, der giver adgang til tilvalg af modulet YouSee til 

YouSee, og oplysning om hvilke eventuelle andre tilvalgsmoduler YouSee til 

YouSee kan kombineres med, kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

Vilkårene for og indholdet af aftalen om YouSee til YouSee fremgår af punkt 2 

i disse tillægsvilkår. 

 

Oplysning om de til enhver tid værende priser for YouSee til YouSee kan fås 

ved henvendelse til YouSee. 

 

Aftale om YouSee til YouSee kan kun indgås af YouSee's privatkunder og må 

kun anvendes til kundens eget private forbrug. 

 

 

2. YouSee til YouSee 

En aftale om modulet YouSee til YouSee giver kunden adgang til at foretage 

opkald til alle kunder med abonnement på YouSee's og TDC’s mobiltjenester 

(opkald til almindelige YouSee og TDC mobilnumre) uden betaling af forbrugs-

takst (opkalds- og minuttakst).  

 

Hvis aftalen omfatter YouSee Konto (betalingskonto), jf. pkt. 1 og 8 i Abon-

nementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester gælder dog en forudsætning om, 

at der som minimum skal være oprettet ét yderligere abonnement på You-

See’s mobiltjeneste i kundens husstand. Hvis denne forudsætning bortfalder, 

bortfalder modulet YouSee til YouSee ligeledes på tidspunktet for det yderli-

gere abonnements ophør. For kunder med YouSee Konto gælder endvidere, 

at kunden maksimalt har adgang til at foretage opkald af en times varighed. 

Varer et enkelt opkald mere end 1 time, takseres forbrug, der ligger ud over 

den første time, med den i YouSee’s prisliste til enhver tid gældende og oply-

ste pris. 

 

Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om YouSee til YouSee og takseres 

til den til enhver tid gældende og oplyste pris:  

• Roamede opkald, jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjene-

ster 

• Opkald til aflytning af telefonsvarer 



 

2 • Opkald til service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede 

tjenester.  

 

Aftale om YouSee til YouSee kan kun indgås af YouSee's privatkunder og må 

kun anvendes til kundens eget private forbrug.  

En aftale om YouSee til YouSee må ikke misbruges ved tilslutning af termina-

ler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med 

aftalen eller YouSee's offentlige mobilnet og -tjeneste.  

 

3. Saldokontrol (saldomax)  

Hvis kunden har oprettet Saldomax, så abonnementet spærres, når det aftalte 

forbrugsloft er nået, vil spærringen opfatte enhver form for forbrug, herunder 

forbrug som ikke takseres. 


