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1. Tillægsaftalen 

For aftale om YouSee til YouSee gælder følgende vilkår i tillæg til abonne-

mentsvilkår for YouSee's telefonitjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går 

disse særskilte vilkår for aftale om YouSee til YouSee forud. 

 

Indholdet af abonnementsformen YouSee til YouSee er beskrevet i produktbla-

det herfor. 

 

YouSee til YouSee indebærer mod betaling af den månedlige abonnementsaf-

gift adgang til at foretage opkald til alle kunder med abonnement på YouSee's 

og TDC’s mobiltjenester (YouSee og TDC mobilnumre) uden betaling af minut-

takst eller opkaldsafgift, jf. pkt. 2. 

 

Det er en forudsætning for aftalen, at kunden har abonnement på YouSee's te-

lefonitjeneste (PSTN) eller YouSee's IP-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller 

Fiber. Nærmere oplysning om, hvilke abonnementstyper der giver mulighed 

for YouSee til YouSee kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

Aftale om YouSee til YouSee kan kun indgås af YouSee's privatkunder eller 

mindre erhvervskunder. Ved mindre erhvervskunder forstås enkeltmandsvirk-

somheder og juridiske personer med højst 1 ansat eller et telefoniforbrug på 

mindre end 30.000 kr. pr. år, jf. pkt. 2.A.  i YouSee’s Generelle Vilkår for leve-

ring og drift af YouSee’s tjenester (privatkunder og mindre erhvervskunder). 

 

Kunder, som abonnerer på korttidsabonnement, centralplacerede linjer (fjern-

telefon), Fastnet Mini, TDC's forsyningspligtabonnement eller erhvervsrelate-

rede tillægstjenester, kan ikke indgå aftale om YouSee til YouSee. 

 

Aftale om YouSee til YouSee kan ikke kombineres med andre af YouSee's ra-

bat- og bonusordninger, medmindre der oplyses særskilt herom.  

 

Aftale om YouSee til YouSee kan ikke kombineres med fast operatørvalg for 

nationale opkald, jf. pkt. 3. 

 

Oplysning om de til enhver tid værende priser og rabatsatser for YouSee til 

YouSee kan fås ved henvendelse til YouSee. 
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Kunden får mod betaling af en abonnementsafgift for YouSee til YouSee ad-

gang til at foretage opkald til alle kunder med abonnement på YouSee's og 

TDC’s mobiltjenester (YouSee og TDC mobilnumre) uden betaling af minut-

takst eller opkaldsafgift.  

 

YouSee til YouSee omfatter kun opkald til almindelige YouSee og TDC mobil-

numre i Danmark. Opkald til særnumre og særtjenester, herunder 1 eller 90 

numre, samt opkald, der går via andre operatørers net, eller via gensælgere 

på TDC's mobilnet er ikke omfattet af YouSee til YouSee, og der takseres efter 

de til enhver tid gældende priser herfor.   

 

Rabatten beregnes samtidig med opgørelsen af den almindelige telefonreg-

ning, hvor den fratrækkes forbrugsafgifterne. Rabatten vil ikke særskilt fremgå 

af regningen.  

 

 


