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1. Tillægsaftalen 

For aftale om modulet Udlandspakke - tale og SMS gælder følgende vilkår i 

tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester. Ved modstrid mellem 

vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud. 

 

En aftale om Udlandspakke - tale og SMS indebærer, at betaling for kundens 

forbrug af samtaler og SMS i udlandet (roaming) i visse lande, herunder i EU, 

sker til særlige priser efter en særlig prisplan, jf. pkt. 2. 

 

Hvis kunden abonnerer på YouSee’s mobiltjenester, kan kunden tilvælge mo-

dulet Udlandspakke – tale og SMS. Oplysning om hvilke abonnementsformer, 

der giver adgang til tilvalg af modulet Rejseklar Tale, og oplysning om hvilke 

eventuelle andre tilvalgsmoduler, Rejseklar Tale ikke kan kombineres med, 

kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

Oplysning om de til enhver tid værende priser for Udlandspakke – tale og SMS 

kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

 

2. Udlandspakke – tale og SMS 

En aftale om Udlandspakke – tale og SMS indebærer, at betaling for kundens 

forbrug af samtaler og SMS i udlandet i visse lande, herunder i EU, sker til 

særlige priser efter en særlig prisplan.  

 

Pakken har en gyldighedsperiode på 30 dage beregnet fra tidspunktet, hvor 

pakken tages i brug ved forbrug af tale eller SMS. Når gyldighedsperioden for 

pakken er udløbet, beregnes og takseres kunden forbrug af samtaler og SMS 

til YouSee’s standardtakster.  

 

Betalingen for kundens forbrug af samtaler i de omfattede lande omfatter både 

opkaldsafgift og minutafgift. Der opkræves betaling for kald, som kunden selv 

foretager, men ikke for modtagne kald i EU.  

 

Kundens forbrug af samtaler i de omfattede lande beregnes og takseres pr. 

påbegyndt minut (minuttaksering), og pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee’s 

mobiltjenester fraviges således.  

 

Kundens forbrug af SMS-beskeder i de omfattede lande afregnes pr. afsendt 

SMS. En aftale om Udlandspakke – tale og SMS giver ikke kunden adgang til 

at afsende eller modtage MMS-beskeder til en pris som afviger fra YouSee’s 

standardpriser. 
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Det fremgår at prislisten for Udlandspakke – tale og SMS, hvilke specifikke 

lande, der er omfattet af aftalen om Udlandspakke – tale og SMS. 

 

Medmindre andet er aftalt, sker kundens forbrug af samtaler og SMS i lande, 

der ikke er omfattet af aftalen om Udlandspakke – tale og SMS, herunder for-

brug fra skibe, til standardforbrugstakster 

 

Udlandspakke – tale og SMS kan i øvrigt ikke benyttes fra skibe. 

 

 


