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1. Tillægsaftalen 

For aftaler om internetadgang via YouSee Wifi-spot hos YouSee (herefter 

YouSee Wifi-spot), der udbydes af YouSee gælder følgende vilkår i tillæg til 

abonnementsvilkår YouSee Bredbånd. Ved modstrid mellem vilkårene går dis-

se særskilte vilkår for internetadgang via YouSee Wifi-spot hos YouSee forud. 

 

En aftale om internetadgang via YouSee Wifi-spot hos YouSee omfatter føl-

gende: 

 

• Adgang til YouSee's internettjeneste via forbindelse til YouSee Wifi-

spot ved hjælp af et YouSee modem. Trafikken på internetadgangen 

er ikke krypteret.  

 

Brugen af YouSee Wifi-spot forudsætter, at kunden er i besiddelse af en 

WLAN-kompatibel mobil enhed (smartphone, computer eller andet udstyr) 

med eventuelt nødvendigt software installeret. 

 

YouSee forbeholder sig ret til at begrænse antallet af mobile enheder, som 

kunden kan anvende til YouSee Wifi-spot.   

 

Adgang til YouSee Wifi-spot er inkluderet i visse former for abonnement på 

bredbånd via YouSee’s kabel-tv-net (coax). Nærmere information om hvilke 

abonnementsformer der giver adgang til YouSee Wifi-spot fremgår af YouSe-

e's produktinformation.  

 

Det er således en forudsætning for adgangen til YouSee Wifi-spot, at kunden 

har abonnement på Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-net). 
 

Adgangspunkter til YouSee Wifi-spot etableres på hertil egnede YouSee mo-

dems, som befinder sig hos YouSee kunder. Information om egnede YouSee 

modems kan fås ved henvendelse til YouSee.  

  

Internet trafikken på YouSee Wifi-spot er adskilt fra trafikken på kundens al-

mindelig trådløse netværk. Trafikken på YouSee Wifi-spot vil ikke påvirke 

kundens hastighed på kundens almindelige trådløse netværk.     

 

Kunden får, med sin mobile enhed, adgang til YouSee Wifi-spot ved at indta-

ste sit YouSee login, som består af brugernavn og adgangskode. 

 

Kunden har mulighed for at fravælge adgangen til YouSee Wifi-spot med ad-

gangspunkt via YouSee modem placeret hos kunden og adgangen til at bruge 



 

2 YouSee Wifi-spot på andre kunders YouSee modem ved henvendelse til You-

See.  

 

 

2. Dækning og driftssikkerhed  

Oplysning om dækning på YouSee Wifi-spot kan fås på YouSee's hjemmeside 

yousee.dk. Det fremgår af dækningskortet hvor egnede YouSee modems er 

placeret. Hvis kunden har et egnet YouSee modem, vil dette således fremgå 

af dækningskortet, medmindre kunden har fravalgt adgang til YouSee Wifi-

spot, jf. pkt. 1. 

 

YouSee garanterer ikke båndbredden for forbindelsen via YouSee Wifi-spot.  

 

YouSee forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mu-

lighederne for anvendelse af YouSee Wifi-spot på grund af drifts- og sikker-

hedsmæssige forhold. 

 

Kvaliteten af internetforbindelsen med YouSee Wifi-spot afhænger af flere 

faktorer, herunder afstand til nærmeste YouSee modem, antal samtidig bru-

gere, anvendt udstyr og de sendemæssige forhold. 

 

 

3. Kundens ansvar 

Kundens YouSee login er personligt og må ikke videregives til tredjemand. 

 

YouSee Wifi-spot må kun anvendes til kundens og kundens husstands eget 

private brug. Såfremt YouSee Wifi-spot uberettiget anvendes af andre end 

kundens husstand er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til You-

See Wifi-spot. 

 


