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Vilkår for Bredbånd-2-GO Cash 

November 2019  

 

Pr. 19. februar 2020 ophører YouSee med at tilbyde YouSee’s mobil-

datatjenester via forudbetalte kort, det vil herefter ikke være muligt 

at købe, aktivere eller genoplade forudbetalte kort. Sidste dato for at 

foretage køb, aktivering og genopladning af forudbetalte kort er den 

18. februar 2020. Forudbetalte kort, der er aktiveret inden denne 

dato, kan anvendes som beskrevet i vilkårene herunder. Se nærmere 

om lukning af Bredbånd-2-GO Cash under pkt. 1.A.  
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3 Tillægsvilkår for forudbetalte kort til YouSee’s mobildatatjenester 

(Bredbånd-2-GO Cash) 

November 2019 

 

 

1. Tillægsaftalen 

For aftaler om kundens brug af YouSee's mobildatatjenester via forudbetalte 

kort (Bredbånd-2-GO Cash) gælder følgende vilkår i tillæg til uddrag af abon-

nementsvilkår for YouSee's mobiltjenester pkt. 1, 2, 4, 5.C, 5.D, 5.G og 6 

samt uddrag af Generelle Vilkår for levering og drift af YouSee’s tjenester pkt. 

1, 1.A, 3, 6, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20 og 21. Uddragene er optrykt i umiddel-

bar forlængelse af disse tillægsvilkår. Ved modstrid mellem vilkårene, går 

disse særskilte tillægsvilkår for forudbetalte kort til YouSee’s mobildatatjene-

ster forud. Ved brug af YouSee's mobildatatjenester via forudbetalte kort for-

udbetaler kunden et engangsbeløb, som giver adgang til at benytte YouSee’s 

mobildatatjenester i Danmark og til en vis forbrugsgrænse, jf. pkt. 2 i disse 

tillægsvilkår samt pkt. 6 i abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester. 

Kunden kan endvidere købe adgang til at afsende et vist antal sms’er i Dan-

mark (tekstbeskeder). Adgangen gælder i den periode eller for det antal 

sms’er, der er aftalt. 

 

Forudbetalte kort til YouSee’s mobildatatjenester giver ikke adgang til at be-

nytte YouSee’s mobiltjeneste til taletelefoni (SIM-kortet er spærret for tale-

trafik). 

 

Forudbetalte kort til YouSee’s mobildatatjenester giver endvidere ikke adgang 

til at afsende og modtage mms’er (multimediebeskeder). 

 

Aftalen om det forudbetalte kort indgås mellem kunden og YouSee. Kundens 

aftale og brug af tjenesten må ikke anvendes til formidling af trafik for andre 

end kunden eller en eventuel bruger. 

 

Oplysning om de til enhver tid værende priser for forudbetalte kort til You-

See’s mobildatatjenester fås ved henvendelse til YouSee. 

 

Det er ikke muligt at kombinere forudbetalte kort til YouSee’s mobildatatjene-

ster med andre af YouSee's services.  
 
Forudbetalte kort til YouSee’s mobildatatjenester kan benyttes af enhver, der 
er i besiddelse af det forudbetalte kort (SIM-kortet), og som kender PIN-ko-

den.  
 
 

1.A Lukning af Bredbånd-2-GO Cash pr. 19. februar 2020 

Fra den 19. februar 2020 ophører YouSee med at tilbyde YouSee’s mobildata-

tjenester via forudbetalte kort, herunder Bredbånd-2-GO Cash. Det betyder, 

at den 18. februar 2020 er den sidste dag, hvor det er muligt at foretage 

køb, aktivering eller genopladning af forudbetalte kort. 

 



 

 

4 Forudbetalte kort, der er købt, aktiveret og genopladt inden den 19. februar 

2020 kan anvendes som tidligere, med de ændringer, der er beskrevet i disse 

vilkår, se særligt pkt. 8 om genopladning. 

 

Der er varslet af lukning af Bredbånd-2-GO Cash: 

- på YouSee’s hjemmeside den 19. november 2019.  

- ved annoncering i landsdækkende dagblade den 19. november 2019. 

- ved fremsendelse af sms til aktive mobilnumre den 19. november 2019.  

 
 

2. Frit forbrug og forbrugsgrænse 

Kunden får mod betaling af en fast pris adgang til i den aftalte periode at 

bruge YouSee’s mobildatatjenester uden betaling af forbrugstakst. 

 

Frit forbrug inkluderer dog maksimalt 10 GB pr. måned. Overskrides denne 

grænse, forbeholder YouSee sig ret til at afbryde kundens adgang til mobilda-

tatjenesten. 

 

 

3. Forbrug i udlandet (roaming) 

Forudbetalte kort til YouSee’s mobildatatjenester kan ikke benyttes i udlan-

det. 

 

 

4. Indholdstakserede tjenester 

Forudbetalte kort til YouSee’s mobildatatjenester kan ikke benyttes til tjene-

ster, hvor der sker særskilt opkrævning for indholdet. 

 

 

5. Særlige forhold vedrørende SIM-kortet 

Kunden modtager ved indgåelse af aftalen et SIM-kort, hvortil der er knyttet 

2 hemmelige koder, et Personal Identification Number (PIN-kode) og en Per-

sonal Unblocking Key (PUK-kode). PIN-kode og PUK-kode benyttes for at for-

hindre misbrug af SIM-kortet. SIM-kortet, PIN-koden og PUK-koden bør opbe-

vares hver for sig på en sikker måde.  

 

Kunden modtager PIN-koden og PUK-koden i forbindelse med modtagelsen af 

SIM-kortet. Korrekt indtastning af PIN-koden er en forudsætning for, at SIM-

kortet kan benyttes. Kunden kan selv ved en procedure, der fremgår af termi-

naludstyrets brugsanvisning, ændre sin PIN-kode. YouSee anbefaler, at PIN-

koden altid bruges. Indtastes PIN-koden forkert tre gange i træk, blokeres 

SIM-kortet. SIM-kortet kan derefter genåbnes ved korrekt indtastning af PUK-

koden, der ikke kan ændres. Indtastes PUK-koden forkert 10 gange i træk, 

blokeres SIM-kortet.  

 

I tilfælde af, at SIM-kortet bortkommer hæfter kunden for eventuel uberetti-

get brug af SIM-kortet. Det er ikke muligt at spærre SIM-kortet. 



 

 

5  

Kunden hæfter i øvrigt for tab som følge af andres uberettigede brug af kor-

tet, med de begrænsninger, som følger lov om visse betalingsmidler § 62, 

stk. 1-9, jf. pkt. 6.  

 

 

6. Lov om betalingstjenester § 62, stk. 1-9 

§ 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres 

uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af 

stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt regi-

streret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument 

skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter 

dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har 

handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser 

efter § 59. 

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter beta-

leren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anven-

delse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende 

personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. 

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren 

med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af 

betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsin-

strumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 

1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt ef-

ter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at 

den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes 

kendskab, 

2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, 

der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet 

af stk. 6, eller 

3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede 

anvendelse. 

Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres ube-

rettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har 

været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil 

har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 

1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet 

til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have 

fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 

2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet 

til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. 

Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede 

hæftelse ikke overstige 8.000 kr. 

Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som 

følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til 

betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt 



 

 

6 og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikker-

hedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og 

at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have 

indset, at der var risiko for misbrug. 

Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, 

der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsin-

strumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den 

personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker 

betalingsinstrumentet spærret. 

Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, 

hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2. 

Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodta-

ger vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af beta-

lingsinstrumentet. 

 
 
 

7. Behandling af kundeoplysninger, hemmeligt nummer og num-

meroplysningsdata 

Ved indgåelse af aftaler om forudbetalte kort til YouSee’s mobildatatjenester 

er kunden som udgangspunkt anonym og kendes ikke af YouSee. Kunden kan 

dog lade sig registrere hos YouSee med navn, adresse og mobiltelefonnum-

mer (nummeroplysningsdata). Oplysningerne og YouSee’s registreringer heraf 

lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heri. Ved adresse-

ændring skal kunden straks give YouSee meddelelse herom. 

 

Hvis kunden oplyser sine nummeroplysningsdata til YouSee har kunden mu-

lighed for at anmode om hemmeligt eller udeladt nummer med de konsekven-

ser, som følger heraf, jf. abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjeneste, pkt. 

4.C (videregivelse af nummeroplysningsdata), pkt. 5.C (Nummervisning) og 

pkt. 5.D (sms). 

 

 

8. Gyldighed og genopladning 

Fra den 19. februar 2020, vil det ikke være muligt at aktivere eller genoplade 

forudbetalte kort mere. for yderligere info, se pkt. 1.A. 

 

Det forudbetalte kort aktiveres, når kunden har gennemført betalingen af den 

valgte periode eller de valgte sms’er. Bemærk at sidste mulighed for aktive-

ring af forudbetalte kort er den 18. februar 2020, se nærmere pkt. 1.A.  

 

Det forudbetalte kort kan genoplades ved køb af ny periode eller sms’er, dog 

ikke efter den 18. februar 2020, se nærmere pkt. 1.A. 

 

Det forudbetalte kort lukkes, hvis det ikke har været brugt i 360 dage. Ved 

lukning af kortet inddrages telefonnummeret. Eventuelle ubrugte sms’er re-

funderes ikke. 
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9. Konvertering 

Kunden kan konvertere en aftale om et forudbetalt kort til et særskilt abonne-

ment på YouSee's mobildatatjeneste. YouSee er berettiget til at opkræve et 

gebyr for en konvertering.  

 

I forbindelse med konverteringen kan kunden vælge at beholde sit telefon-

nummer. Ubrugte perioder eller sms’er kan ikke overføres til det nye abonne-

ment.  

 

 

10. Kundens misligholdelse (YouSee's lukkeret) 

YouSee er berettiget til at afbryde kundens forbindelse til mobildatatjenesten i 

tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til afta-

len om brug af tjenesten via et forudbetalt kort. 

 

Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:  

 

A. Kunden undlader efter krav fra YouSee herom at træffe foranstaltninger 

med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafikken i YouSee's of-

fentlige telenet, jf. pkt. 6 i YouSee’s Generelle Vilkår. 

 

B. Kunden udøver chikane mod YouSee eller YouSee’s medarbejdere eller 

forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i YouSee’s offentlige telenet, jf. 

pkt. 6 i YouSee’s Generelle Vilkår. 

 

C. Kunden bruger udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning 

til YouSee's offentlige telenet, jf. pkt. 6 i YouSee’s Generelle Vilkår, og 

undlader efter krav fra YouSee herom at frakoble eller afbryde udstyret. 

 

D. Kunden undlader efter krav fra YouSee herom at afbryde tilslutning af ud-

styr, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net gi-

ver anledning til forstyrrelser i YouSee's offentlige telenet, jf. pkt. 6 i You-

See’s Generelle Vilkår.  

 

E. Kunden anvender tjenesten til formidling af trafik for andre end kunden 

eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel bruger, jf. pkt. 1, og 

dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påtale fra YouSee. 

 
 

11. Ikrafttrædelse 

Disse vilkår træder i kraft den 19. november 2019. 



 

 

8 Uddrag af Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester, som 

gælder for forudbetalte kort til YouSee’s mobildatatjenester 

(Bredbånd-2-GO Cash) 

Juni 2019 

 

1. Abonnementsaftalen 

For aftaler om abonnement på YouSee’s mobiltjenester gælder følgende tje-

nestespecifikke abonnementsvilkår i supplement til Generelle Vilkår for leve-

ring og drift af YouSee’s tjenester (herefter YouSee’s Generelle Vilkår). Ved 

modstrid mellem vilkårene går de tjenestespecifikke abonnementsvilkår for 

YouSee’s mobiltjenester forud. 

 

YouSee’s mobiltjenester udbydes via TDC’s mobilnetværk, og omfatter både 

mobildatatjenester, jf. pkt. 6, og mobiltelefonitjenester, og tjenesterne er ba-

seret på følgende teknologier: 

 

Generation af  

mobiltjenester 

Teknologi Teoretiske maksimale datahastighe-

der (download) 

 

2G 

GSM (kun tale) 

GPRS 54 kbit/s 

EDGE 200 kbit/s 

 

 

 

 

 

 

3G 

UMTS 384 kbit/s 

UMTS/HSDPA 14,4 Mbit/s 

UMTS/HSDPA+ 21 Mbit/s  

(forventet hastighed  

mellem 2 og 12 Mbit/s (download)  

og mellem 1 og 4 Mbit/s (upload)  

for 70 % af alle udendørs datakald,  

geografisk jævnt fordelt) 

UMTS/HSDPA+  

Dual Carrier 

42 Mbit/s  

(forventet hastighed  

mellem 4 og 20 Mbit/s (download)  

og mellem 1 og 4 Mbit/s (upload)  

for 70 % af alle udendørs datakald,  

geografisk jævnt fordelt) 

 

 

4G 

LTE 20 MHz 150 Mbit/s  

(forventet hastighed  

mellem 17 og 71 Mbit/s (download)  

og mellem 5 og 43 Mbit/s (upload)  

for 70 % af alle udendørs datakald,  

geografisk jævnt fordelt) 

 

YouSee’s mobiltjenester benævnes herefter tilsammen som ’tjenesten’ eller 

’mobiltjenesten’. 

 

Et abonnement på mobiltjenesten omfatter følgende: 
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• Én eller flere forbindelser til mobiltjenesten. Adgang til 4G kræver dog 

i visse tilfælde indgåelse af særskilt tillægsaftale.   

 

• Mulighed for at bruge mobiltjenesten med de til enhver tid tilknyttede 

funktioner og faciliteter, der hører til den abonnementsform, som 

kunden har valgt. Kunden kan bl.a. foretage opkald til og modtage 

opkald fra andre kunder hos YouSee eller kunder hos andre udbydere 

af telenet eller teletjenester, hvis YouSee har indgået aftale om 

samtrafik med udbyderne af disse net eller tjenester. 

 

• Adgang til at abonnere på tillægstjenester, funktioner og faciliteter 

(tillægsydelser), som udbydes i tilknytning til den valgte abonne-

mentsform.  

 

 

2. Dækningsområde og mobildatahastigheder 

Oplysning om den til enhver tid værende beregnede radiodækning i Danmark 

fremgår af YouSee’s dækningskort, som findes på yousee.dk. YouSee’s mobil-

tjenester kan kun benyttes inden for områder med radiodækning for den på-

gældende teknologi (2G, 3G eller 4G), jf. pkt. 1, og den oplevede hastighed 

ved brug af YouSee’s mobildatatjenester, jf. pkt. 6, afhænger af om kunden 

befinder sig i et område med 2G-, 3G- eller 4G-dækning. På YouSee’s dæk-

ningskort findes oplysning om de forventede hastigheder, som mobiltjenesten 

kan yde, fordelt på geografiske områder. Adgang til 4G kræver i visse tilfælde 

indgåelse af særskilt tillægsaftale. 

 

Inden for dækningsområde kan den oplevede dækning ved brug af YouSee’s 

mobiltjenester, herunder den oplevede hastighed ved brug af YouSee’s mobil-

datatjenester, variere afhængig af antallet af samtidige brugere af masten, 

kundens afstand til masten og opholdssted (indendørs eller udendørs) samt 

omgivelserne og landskabet i øvrigt (topografi).  

 

Den maksimale hastighed ved brug af YouSee’s mobildatatjenester afhænger 

i øvrigt af den valgte abonnementsform. Medmindre andet er angivet i til-

lægsvilkårene for den valgte abonnementsform, leveres YouSee’s mobildata-

tjenester med fuld adgang til 3G datahastigheder i områder med 3G-dækning, 

det vil sige en forventet hastighed på mellem 4 og 20 Mbit/s (download) og 

mellem 1 og 4 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk 

jævnt fordelt.  

 

Brugen af YouSee’s mobiltjenester kræver i øvrigt, at kundens terminaludstyr 

understøtter den pågældende teknologi (2G, 3G og/eller 4G). Det anvendte 

terminaludstyrs kvalitet, herunder kvaliteten af terminaludstyrets antenne, 

har endvidere betydning for kundens oplevelse af dækning.  
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4.A. Nummertildeling  

YouSee tildeler kunden et telefonnummer for hver forbindelse til tjenesten. 

YouSee er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre num-

meret, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden 

informeres om ændringen med længst muligt varsel. 

 

Nummerændring efter kundens anmodning kan sædvanligvis finde sted. You-

See er berettiget til at opkræve særskilt betaling herfor. 

 

YouSee kan opkræve ekstra betaling for tildeling af udvalgte telefonnumre. 

 

Hvis kunden har indgået aftale om tildeling af en nummerserie, kan nummer-

serien kun opsiges samlet og kan ikke deles i enkeltnumre.  

 

 

4.B. Nummerportering 

Ved oprettelse af abonnement på YouSee’s mobiltjenester kan YouSee tilbyde 

kunden at få overført og tildelt det samme telefonnummer, som kunden har 

benyttet hos kundens hidtidige udbyder (nummerportering import). Hvis kun-

den bestiller nummerportering import, skal opsigelsen af kundens aftale med 

den hidtidige udbyder og anmodning om nummerportering ske via YouSee. 

YouSee er berettiget til at opkræve betaling for nummerportering import.  

 

Hvis kunden bestiller nummerportering import, fremsender YouSee en ordre-

bekræftelse herom til kunden, hvor datoen for gennemførelsen af nummer-

porteringen fremgår: 

 

• Hvis kunden bestiller nummerportering import uden at angive 

en ønsket dato, gennemføres nummerporteringen tidligst ved 

udløbet af kundens opsigelses- og/eller bindingsperiode hos 

kundens hidtidige udbyder. 

 

• Hvis kunden bestiller nummerportering og angiver en ønsket 

dato (nummerportering import med ønskedato), gennemføres 

nummerporteringen på den ønskede dato eller hurtigst muligt 

herefter. En nummerportering med ønskedato kan dog tidligst 

gennemføres ved udgangen af den næstfølgende arbejdsdag, 

efter at kundens anmodning om nummerportering er kommet 

frem til kundens hidtidige udbyder via YouSee. 

 

Hvis kunden bestiller nummerportering import med ønskedato, og ønskeda-

toen ligger før udløbet af kundens aftale med kundens hidtidige udbyder, skal 

kunden være opmærksom på, at kundens hidtidige udbyder er berettiget til at 

opkræve betaling for den resterende del af kundens opsigelses- og/eller bin-

dingsperiode hos kundens hidtidige udbyder.  



 

 

11  

Hvis nummerporteringen ikke gennemføres på den aftalte dato, der fremgår 

af ordrebekræftelsen, er kunden berettiget til at modtage kompensation, 

medmindre den manglende rettidighed skyldes kundens forhold. På samme 

måde er kunden berettiget til kompensation, hvis nummerporteringen medfø-

rer, at kundens forbindelse er afbrudt i mere end ét døgn, eller hvis en num-

merportering gennemføres uden at kunden har anmodet om det. Kompensati-

onsbeløbet modregnes på en efterfølgende regning til kunden. Oplysning om 

størrelsen af kompensationsbeløbet fremgår af prislisten. 

 

Ved kundens opsigelse af abonnementsaftalen med YouSee er kunden beretti-

get til at få overført telefonnummeret til kundens nye udbyder (nummerporte-

ring eksport). Ved nummerportering eksport, skal kundens opsigelse ske via 

kundens nye udbyder. YouSee opkræver ikke betaling for nummerportering 

eksport. 

 

 

4.C. Nummeroplysningsdata   

YouSee tildeler kunden et telefonnummer for hver forbindelse til tjenesten, jf. 

pkt. 4.A. Kunden har for hver forbindelse til mobiltjenesten ret til uden bereg-

ning at få en kortfattet optagelse i YouSee’s offentligt tilgængelige nummer-

oplysningsdatabase (YouSee’s kundedatabase). En kortfattet optagelse om-

fatter typisk navn, stilling, adresse og telefonnummer (nummeroplysnings-

data).  

 

Kunden er ansvarlig for, at optagelsen ikke krænker tredjemands rettigheder. 

 

Kunden kan ved henvendelse til YouSee anmode om at få ændret sine num-

meroplysningsdata. YouSee registrerer sådanne ændringer i YouSee’s num-

meroplysningsdatabase umiddelbart efter kundens henvendelse. Ændringer 

får også virkning for data, som YouSee leverer til tredjemands databaser mv., 

hvis tredjemand har indgået aftale med YouSee om opdatering.  

 

Kunden kan kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af kundens nummerop-

lysningsdata, som herefter ikke kan benyttes ved udbud af nummeroplys-

ningstjenester og lignende. Kunden kan herunder vælge at være optaget i 

nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at telefonnummeret er hem-

meligt (hemmeligt nummer) eller vælge, at ingen af kundens nummeroplys-

ningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester el-

ler lignende (udeladt nummer/hemmelige kundedata).  

  

YouSee er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er regi-

streret i nummeroplysningsdatabasen, til alle, der fremsætter ønske herom, 

herunder adressebureauer samt udbydere af nummeroplysningstjenester og 

telefonbøger. Nummeroplysningsdataene videregives bl.a. til brug for TDC’s 

nummeroplysningstjeneste 118. Nummeroplysningsdata, som kunden har 



 

 

12 krævet hemmeligholdt, videregives ikke af YouSee til tredjemand. Videregi-

velse af nummeroplysningsdata kan dog altid finde sted til alarmtjenesten 

112, til politiet og til andre udbydere af telenet og teletjenester i signalerings-

øjemed.  

 

Kunden har i henhold til lov om Det Centrale Personregister (CPR) ret til ved 

henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at 

kunden frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. En så-

dan markering giver kunden beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, 

som har indhentet nummeroplysningsdata fra YouSee’s nummeroplysningsda-

tabase. Det er den pågældende tredjemands ansvar at kontrollere, om kun-

den har fået indsat markering i CPR. 

 

 

5. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) 

5.C. Nummervisning (overførsel af kundens nummer) 

Kunden kan permanent eller pr. kald vælge at blokere for nummervisning, så 

kundens telefonnummer ikke overføres med henblik på visning hos modtage-

ren af kaldet. Kunder, der har valgt permanent blokering for nummervisning, 

kan pr. kald vælge at overføre nummeret. Kunden kan endvidere vælge fast 

permanent blokering for nummervisning, så kundens nummer aldrig kan 

overføres – heller ikke pr. kald. 

 

Hvis kunden har hemmeligt nummer eller udeladt nummer, jf. pkt. 4, etable-

rer YouSee fast permanent blokering for nummervisning, medmindre andet 

aftales med kunden.  

 

Ved afsendelse af sms og mms, jf. pkt. 5.D, overføres kundens telefonnum-

mer til modtageren af sms’en eller mms’en. Dette gælder uanset, om kunden 

har hemmeligt eller udeladt nummer, jf. pkt. 4.C. 

 

Opkald til alarmtjenesten 112 kan aldrig blokeres for nummervisning. 

 

YouSee etablerer i øvrigt efter kundens ønske uden beregning permanent blo-

kering for nummervisning. For kunder med hemmeligt nummer eller udeladt 

nummer åbner YouSee efter kundens ønske uden beregning for nummervis-

ning. Ved efterfølgende genåbning/blokering er YouSee berettiget til at op-

kræve et gebyr herfor.  

 

Medmindre andet aftales med kunden, er nummervisning af indkommende 

opkald til kunden inkluderet i abonnementet på mobiltjenesten, hvis dette er 

teknisk muligt, og hvis den kaldende kunde ikke har blokeret for nummervis-

ning. Brug af nummervisning forudsætter, at terminaludstyret er beregnet til 

dette. 

  

  



 

 

13 5.D. Sms og mms  

Kunden kan mod betaling afsende og modtage sms (tekstbeskeder) og mms 

(multimediebeskeder), herunder sms og mms, hvor der sker særskilt opkræv-

ning for indholdet (indholdstakserede tjenester), jf. pkt. 5.F.  

 

Ved afsendelse af sms og mms overføres telefonnummeret til den kaldte 

kunde, hvis dette er teknisk muligt. Dette gælder også, hvis kunden har hem-

meligt nummer eller udeladt nummer, jf. pkt. 4.C. Brug af sms og mms for-

udsætter, at terminaludstyret er beregnet til dette. 

 

YouSee etablerer i øvrigt efter kundens ønske gratis permanent spærring for 

afsendelse af sms og/eller mms. Ved efterfølgende genåbning/spærring er 

YouSee berettiget til at opkræve et gebyr herfor.  

 

YouSee kontrollerer ikke og har ikke ansvaret for indholdet af sms og mms, 

som modtages eller sendes af kunden. 

 

 

5.G. YouSee Musik (tidligere også TDC Play Musik) 

YouSee Musik kan være inkluderet i abonnement på mobiltjenesten i visse 

abonnementsformer. Det fremgår af YouSee’s produktinformation for den 

valgte abonnementsform, om kunden har ret til at benytte YouSee Musik. 

Hvis kunden har adgang til YouSee Musik, kan kunden i visse tilfælde fra-

vælge YouSee Musik og dermed opnå en reduktion i abonnementsafgiften. 

Oplysning om muligheden for fravalg af YouSee Musik kan fås ved henven-

delse til YouSee. 

 

For kundens adgang til YouSee Musik gælder særskilte tillægsvilkår for You-

See Musik. 

 

Ved brug af YouSee Musik via mobildatatjenester og ved brug i udlandet, skal 

kunden være opmærksom på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan op-

kræve betaling for brug af den datamængde målt i megabyte (MB), som You-

See Musik anvender. Når musik streames, anvender YouSee Musik op til 8 MB 

pr. musikstykke på 4 minutter. For aftaler om abonnement på YouSee’s mo-

biltjenester, som er indgået før 27. juni 2016, gælder dog, at der ved brug af 

YouSee Musik fra kundens abonnement på YouSee’s mobiltjenester ikke op-

kræves forbrugsafgift for datatrafikken i forbindelse med streaming af musik i 

Danmark.  

 

 

6. Mobildatatjenester  

 



 

 

14 6.A. Generelt om YouSee’s mobildatatjenester - forbrugstaksering 

Kunden kan benytte YouSee’s mobildatatjenester, jf. pkt. 1 og 2, som giver 

kunden mobil internetadgang mv. Brugen af YouSee’s mobildatatjenester for-

udsætter, at kundens terminaludstyr er beregnet til dette, og at kundens ud-

styr er opsat korrekt. 

 

Beregning og taksering af kundens forbrug af mobildatatjenester sker efter 

størrelsen af den datamængde målt i MB, som kunden sender eller modtager 

(datatrafik), og efter de principper for inkluderet datapakke og intervaltakse-

ring, som er beskrevet nedenfor. YouSee anbefaler, at kunden er opmærksom 

på, at der sendes og modtages data – og at der derfor sker forbrugsafregning 

- i enhver situation, hvor mobildatatjenesten benyttes, herunder ved brug af 

internettet og mail og ved download af applikationer og opdateringer. 

 

6.A.a. Forbrugstaksering af mobildata i Danmark 

For aftaler om abonnement på YouSee’s mobiltjenester med YouSee Konto, jf. 

pkt. 1, gælder, at Kundens dataforbrug i Danmark beregnes og takseres pr. 

påbegyndt 1 kilobyte pr. dataopkobling.  

 

 

6.B. Kundens ansvar ved brug af mobildatatjenester 

YouSee påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informati-

oner, der stilles til kundens rådighed ved adgang til internettet. Dette omfat-

ter bl.a. informationer fra hjemmesider, mails, links, nyhedsgrupper eller 

chatgrupper.  

 

Kunden kan ved download af materiale fra internettet eller ved åbning af pro-

grammer modtaget pr. e-mail løbe en risiko for at inficere sin hardware og 

software med virus. YouSee har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke 

drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. 

 

Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådig-

hed for andre via internettjenesten. 

 

Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede vær-

ker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettighe-

der. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. 

Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt 

samtykke fra de relevante rettighedshavere.  

 

I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhver-

velse af netydelser fra tredjemand har YouSee intet ansvar for kundens og 

tredjemands indbyrdes mellemværende. 

 

 



 

 

15 6.C. Kundens misligholdelse ved brug af mobildatatjenester 

I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til 

abonnementsaftalen er YouSee berettiget til at afbryde kundens forbindelser 

til mobildatatjenester eller begrænse kundens mulighed for brug af mobilda-

tatjenester.  

 

Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: 

 

A. Kunden portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uau-

toriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). 

 

B. Kundens forbindelse misbruges aktuelt eller potentielt og med eller uden 

kundens viden til spredning af virus, spam, phishing eller lignende. 

 

C. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribu-

tion eller lignende. 

 

D. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-

adresser eller header-information. 

 

E. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne 

regler for god skik på internettet. 

 

Afbrydelse af kundens adgang til mobildatatjenester medfører ikke afslag i 

abonnementsafgiften for den pågældende periode. 

 

Når kundens forbindelse til mobildatatjenester i henhold til ovenstående er af-

brudt, kan YouSee opsige aftalen om mobildatatjenester uden varsel.  

 

Misligholdelsesbestemmelserne i pkt. 14 i YouSee’s Generelle Vilkår finder 

desuden anvendelse. 

 

 

6.D. Driftssikkerhed og hastighed for mobildatatjenester 

Internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kom-

munikationshastigheden via mobildatatjenester. 

 

Hastigheden ved brug af YouSee’s mobiltjenester afhænger i øvrigt af dæknin-

gen og den valgte abonnementsform, jf. pkt. 2.   

 

YouSee er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af YouSee’s mobil-

datatjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imøde-

komme myndighedskrav. YouSee tilstræber at informere kunden om ændrin-

ger med passende varsel, hvis YouSee skønner, at ændringen har væsentlig 

betydning for kundens brug af tjenesten. 

 



 

 

16 YouSee forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse eller 

indskrænke mulighederne for anvendelse af mobildatatjenester på grund af 

drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. 

 

YouSee forbeholder sig endvidere ret til: 

 

A. at teste for eventuelt åbne porte (herunder proxies) samt åbne e-mailser-

vere (relays) på kundens udstyr, der kan give anledning til misbrug. 

 

B. at afvise ind- og udgående e-mails, som vurderes at være f.eks. virus, 

spam eller phishing. 

 

C. at blokere for tredjemands forbindelser til YouSee’s internettjeneste, hvor 

forbindelsen vurderes aktuelt eller potentielt at kunne misbruges, f.eks. til 

at sprede virus, spam eller phishing. 

 

D. at begrænse mængden af e-mails pr. tidsenhed. 

 

 

11. Ikrafttrædelse 

Disse vilkår træder i kraft den 10. juni 2019. 

 



 

 

17 Uddrag af Generelle Vilkår for levering og drift af YouSee’s tjene-

ster, som gælder for forudbetalte kort til YouSee’s mobildatatje-

nester (Bredbånd-2-GO Cash) 

Juni 2019 

 

1. Aftalen 

Disse generelle vilkår gælder for aftaler om levering og drift af YouSee’s tele-

tjenester og datatjenester (herefter tjenester), der udbydes af YouSee A/S 

(herefter YouSee), som er et selskab i TDC-koncernen. Sådanne aftaler kal-

des også abonnementsaftaler. 

 

Vilkårene for aftaler om abonnement på YouSee’s tjenester er delt op i tre 

dele, som alle gælder for aftalen mellem kunden og YouSee: 

• Nærværende Generelle Vilkår: de overordnede vilkår, som gælder for alle 

abonnementsaftaler. 

• Tjenestespecifikke Abonnementsvilkår: de supplerende vilkår, som gælder 

for den tjeneste (fx Mobil), som abonnementsaftalen omfatter. 

• Eventuelle Tillægsvilkår: som gælder for det produkt (abonnementsform), 

som kunden har valgt. Der findes endvidere tillægsvilkår for visse tillægs-

ydelser og rabataftaler.  

Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at tillægsvilkår går forud for tjeneste-

specifikke abonnementsvilkår, som igen går forud for nærværende generelle 

vilkår. 

 

En aftale om levering og drift af tjenesten (et abonnement) omfatter føl-

gende: 

• Etablering af én eller flere forbindelser til tjenesten.  

• Mulighed for at bruge tjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktio-

ner og faciliteter, der hører til det abonnement, som kunden har valgt. 

• Adgang til at indgå aftale om levering af tillægstjenester, funktioner og 

faciliteter (tillægsydelser).  

 

Det fremgår af YouSee's ordrebekræftelse og/eller af en eventuel særskilt 

skriftlig aftale mellem kunden og YouSee, hvad aftalen omfatter. Ordrebe-

kræftelsen sendes til kunden pr. post eller elektronisk, jf. pkt. 10. Sammen 

med ordrebekræftelsen og/eller den eventuelle skriftlige aftale modtager kun-

den gældende vilkår, priser og eventuel produktinformation. Ordrebekræftel-

sen og/eller eventuel særskilt aftale er sammen med vilkår og priser grundla-

get for aftalen mellem kunden og YouSee. 

 

Senere bestilling af ydelser i tilknytning til aftalen kan ske ved henvendelse til 

YouSee, som sender en ordrebekræftelse på bestillingen til kunden. Hvis der 

er registreret en særskilt installationsadresse, jf. pkt. 2.A, sendes ordrebe-

kræftelsen også hertil.  

 

 



 

 

18 1.A. Fortrydelsesret for forbrugere 

Hvis kunden er privatkunde (forbruger), kan kunden fortryde en bestilling i 14 

dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis be-

stillingen er sket ved fremmøde på YouSee's forretningssted eller hos for-

handlere af YouSee's tjenester. 

 

Hvis kunden ved bestillingen udtrykkeligt har anmodet om levering af tjene-

sten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, og kunden i den forbin-

delse er blevet oplyst om fortrydelsesretten og om de priser, der gælder for 

abonnementet, er kunden dog forpligtet til at betale oprettelsesafgifter, for-

brugsafgifter og abonnementsafgift for de dage, hvor abonnementet har væ-

ret i drift, uanset om kunden efterfølgende fortryder aftalen. 

  

 

3. Kvalitets- og serviceniveau 

Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder 

leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til YouSee.  

 

 

6. Kundens udstyr og interne net, kundens brug af tjenesten mv. 

Kunden skal sikre, at forbindelsen til YouSee's offentlige telenet benyttes på 

en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for tra-

fikken i det offentlige net. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal kunden 

straks træffe foranstaltninger herimod, fx regulere mængden af indkom-

mende og udgående trafik eller abonnere på yderligere forbindelser til YouSe-

e's offentlige net, eller standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne mv. 

 

Kunden er forpligtet til ikke at udøve chikane mod YouSee eller YouSee’s 

medarbejdere. 

 

Kunden skal sikre, at udstyr (terminaludstyr, computere, tv eller andre former 

for kommunikationsudstyr), der tilsluttes YouSee's offentlige net, er CE-mær-

ket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr 

mv. Samtidig skal kunden sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes 

YouSee's offentlige net og tjenester, og at udstyret bruges i overensstem-

melse med sit formål.  

 

Hvis udstyr eller interne net (fordelingsnet eller telenet til eget brug, jf. pkt. 

5.B.a, – fx ekstra antennestik eller telefonstik), der tilsluttes eller bruges i 

forbindelse med YouSee's offentlige net, giver anledning til forstyrrelser i You-

See’s net på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net, er 

kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. 

 

 



 

 

19 8. Behandling af kundeoplysninger, opkalds- og regningsdata  

YouSee registrerer kundeoplysninger samt forbrugs- og regningsdata med 

henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for kundens for-

brug af tjenesten, jf. pkt. 12, og med henblik på opfyldelse af reglerne i log-

ningsbekendtgørelsen.  

 

Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste aftalen 

vedrører, og omfatter bl.a. kundens navn og adresse, kundens eget nummer 

eller ip-adresse, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget (begyndel-

sestidspunkt og varighed) samt størrelsen af den overførte datamængde målt 

i Megabytes (MB). For mobiltjenester registreres endvidere SIM-kortets num-

mer (IMSI/ICC), mobilterminalens nummer (IMEI) og lokaliseringsdata. For 

internettjenester registrerer YouSee endvidere ip-adresser på kunder, der op-

fanges i YouSee’s virus- og spamfiltre. 

 

 

11. Priser  

YouSee fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, jf. pkt. 

1.  

 

YouSee kan opkræve oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. 

Derudover kan YouSee opkræve gebyrer og specifikke afgifter for tillægsydel-

ser og engangsydelser mv.  

 

Oplysning om de til enhver tid gældende listepriser og rabatordninger kan fås 

på YouSee’s hjemmeside eller ved henvendelse til YouSee.  

 

 

15. YouSee's misligholdelse  

 

15.A. Fejlafhjælpning  

YouSee afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med 

de gældende fejlretningstider, jf. pkt. 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed 

inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00). 

 

 

15.B. Afslag i abonnementsafgiften 

Hvis YouSee ved ændring eller flytning af eksisterende forbindelser til tjene-

sten ikke overholder det fastlagte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, eller hvis der 

opstår fejl i YouSee's offentlige telenet eller tjenesten, der medfører afbry-

delse af forbindelsen, foretager YouSee efter henvendelse fra kunden et for-

holdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Af-

slaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har varet i mere end 2 døgn i træk fra 

fejlmeldingstidspunktet, og hvis beløbet overstiger 25 kr.  

 



 

 

20 Afbrydelser, som skyldes fejl i kundens udstyr eller i kundens interne net, jf. 

pkt. 5 og pkt. 6, berettiger ikke kunden til afslag i abonnementsafgiften. 

 

For tjenester uden fast installation (mobiltjenester og internetadgang via 

WIFI/Hotspot) gælder, at afbrydelser, som skyldes manglende dækning eller 

lokal overbelastning af nettet, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften. 

 

Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift. 

 

 

15.C. Erstatningsansvar 

YouSee er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstat-

nings-regler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af 

YouSee eller nogen, som YouSee har ansvaret for, med nedenfor anførte be-

grænsninger: 

 

A. YouSee er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge 

af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af YouSee's offentlige 

net og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes 

nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæs-

sige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre YouSee 

har forsømt at begrænse ulemperne herved. 

 

B. YouSee er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt 

avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan 

benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredje-

mand falder bort eller misligholdes og lignende.  

 

C. YouSee er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af 

indholdet af data, modtaget eller afsendt fra kunden, som skyldes 

kommunikationsfejl. 

 

D. YouSee er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret el-

ler uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af 

kundens tab af personlige data eller installeret software. 

 

E. YouSee er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkom-

mendes adgang til kundens data og/eller systemer eller for uved-

kommendes aflytning af kundens forbindelser til tjenesten. 

 

 

15.D. Force majeure 

YouSee er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. pkt. 15.C, såfremt den 

manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for YouSee's 

kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, over-

svømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og 

lockout blandt YouSee's egne medarbejdere og eventuelle underleverandører. 
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17. Opsigelse og bindingsperiode 

Hvis kunden er privatkunde, kan kunden opsige aftalen med et varsel på 

mindst 1 måned eller med omgående virkning mod betaling af et beløb, der 

dækker abonnementsafgift og eventuelt minimumsforbrug frem til opsigelses-

periodens udløb. 

 

Hvis kunden er erhvervskunde, kan kunden opsige aftalen med et varsel på 

mindst 3 måneder eller med omgående virkning mod betaling af et beløb, der 

dækker abonnementsafgift og eventuelt minimumsforbrug frem til opsigelses-

periodens udløb. 

 

Ved YouSee's varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 19, kan kunden i 

varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et 

varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det 

normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående 

varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.  

 

YouSee opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og 

tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb, hvis dette oversti-

ger 25 kr. 

 

Kunden kan derudover til enhver tid opsige tillægsaftaler om abonnements-

former eller tillægsydelser mv. med et varsel på mindst 1 måned, hvis kun-

den er privatkunde, og mindst 3 måneder, hvis kunden er erhvervskunde. 

 

YouSee bekræfter skriftligt kundens opsigelse. 

 

YouSee kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til tjenesten 

er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 14.  

 

Aftaler, der ikke er omfattet af YouSee's forsyningspligt, kan fra YouSee's side 

opsiges med et varsel på 3 måneder, herunder hvis YouSee ophører med at 

udbyde tjenesten.  

 

Hvis YouSee helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer el-

ler tillægsydelser, som YouSee ikke er forpligtet til at udbyde, kan YouSee 

med et varsel på mindst 1 måned opsige aftalen herom helt eller delvist eller 

konvertere aftalen til en anden tilsvarende tillægsydelse eller anden tilsva-

rende abonnementsform eller til et standardabonnement på den pågældende 

tjeneste. Opsigelsen eller konverteringen varsles ved fremsendelse af en 

skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på be-

talingsoversigten fra kundens bank eller Nets A/S (tidligere PBS). 

 

 



 

 

22 18. Ændringer af YouSee's offentlige net og tjenester 

YouSee er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af YouSee's offent-

lige net og tjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imø-

dekomme myndighedskrav. YouSee tilstræber at informere kunden om æn-

dringer med passende varsel, hvis YouSee skønner, at ændringen har væ-

sentlig betydning for kundens brug af tjenesten. 

 

 

19. Ændring af vilkår og priser 

YouSee kan ændre disse vilkår, supplerende tjenestespecifikke abonnements-

vilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og 

gebyrer, jf. pkt. 11, med et varsel på mindst 1 måned. 

 

Prisstigninger kan bl.a. gennemføres som følge af almindelig inflation og mar-

kedsmæssig udvikling i priserne for de leverede ydelser samt i tilfælde af 

YouSee’s forøgede omkostninger eller behov for øget lønsomhed og indtje-

ning. 

 

Ændringerne varsles ved offentliggørelse på YouSee’s hjemmeside, ved an-

noncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig 

meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalings-

oversigten fra kundens bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige æn-

dringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt 

sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra kundens 

bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Ændringer, herunder væsentlige ændrin-

ger, kan endvidere varsles via elektronisk meddelelse til kunden, hvis kunden 

har indgået aftale om e-kommunikation, jf. pkt. 10. 

 

Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offent-

liggørelse på YouSee’s hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karak-

ter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennem-

føres uden varsel eller offentliggørelse. 

 

Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. 

kan ske uden varsel ved indførelse i YouSee's prislister. 

 

 

20. Tvister og klager 

Aftaler om levering og drift af tjenester er undergivet dansk ret. 

 

I tilfælde af tvist mellem kunden og YouSee om forhold, der udspringer af af-

talen, kan kunden klage til YouSee. YouSee træffer som udgangspunkt afgø-

relse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. 

 

Hvis kunden er privatkunde, og klagen vedrører abonnement på teletjenester, 

kan YouSee's afgørelse indbringes for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. sal, 

1609 København V, tlf. 33 18 69 00, web www.teleanke.dk. 
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Hvis kunden er privatkunde, og klagen vedrører indholdstjenester eller tv-

programforsyning, kan YouSee’s afgørelse indbringes for Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 41 71 50 00, web 

www.forbrug.dk.   

 

Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole 

i Danmark efter gældende regler herom. 

 

 

21. Ikrafttrædelse 

Hvis kunden er privatkunde, træder aftalen mellem kunden og YouSee i kraft 

ved levering, jf. pkt. 4.  

 

Hvis kunden er erhvervskunde, træder aftalen mellem kunden og YouSee i 

kraft ved aftaleindgåelsen, jf. pkt. 1.  

 

Disse vilkår træder i kraft den 10. juni 2019.  

 

 

22. Nyttige numre – kundeservice, fejlmelding og alarmopkald 

 

Kundeservice og Support - privatkunder 

Telefon 70 70 40 40 

Web yousee.dk 

E-mail kundeservice@yousee.dk 

 

Kundeservice og Support - erhvervskunder 

Telefon 70 70 90 90 

Web tdc.dk 

 

Den offentlige alarmtjeneste  

Telefon 112 

 

YouSee A/S 

Teglholmsgade 1 

0900 København C 

CVR 40 07 52 91 

 

  



 

 

24 Tillægsvilkår for YouSee Musik  

Juni 2016 

 

 

1. Tillægsaftalen  

For aftaler om YouSee Musik gælder følgende vilkår i tillæg til Generelle Vilkår 

for levering og drift af YouSee’s tjenester (herefter YouSee’s Generelle Vilkår) 

eller Generelle Vilkår for levering og drift af TDC’s tjenester (herefter TDC’s 

Generelle Vilkår) afhængig af hvilken tjeneste, kunden abonnerer på. YouSee 

og TDC benævnes herefter tilsammen som ’YouSee’. Ved modstrid mellem vil-

kårene går disse særskilte vilkår for YouSee Musik forud.   

 

Kunder, som abonnerer på visse adgangsgivende abonnementer, har automa-

tisk adgang til YouSee Musik uden yderligere betaling. Kunden kan ved hen-

vendelse til YouSee få oplyst, hvilke abonnementsformer, der giver adgang til 

brug af YouSee Musik. Hvis kunden abonnerer på et adgangsgivende abonne-

ment fremgår det af abonnementsvilkårene eller tillægsvilkårene for det ad-

gangsgivende abonnement, at kunden har adgang til YouSee Musik. Hvis kun-

den har adgang til YouSee Musik, kan kunden i visse tilfælde fravælge YouSee 

Musik og dermed opnå en reduktion i abonnementsafgiften. Oplysning om 

muligheden for fravalg af YouSee Musik kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

YouSee Musik giver kunden adgang til at foretage streaming af musik til af-

spilning på kundens computer, smartphone eller tablet, jf. pkt. 2. Det til en-

hver tid værende udvalg af musik i YouSee Musik fremgår på yousee.dk, og 

YouSee kan til enhver tid og uden varsel ændre udvalget af musik. 

 

Kunden opnår brugsret til den streamede musik, så længe kunden abonnerer 

på det adgangsgivende abonnement. Hvis aftalen om det adgangsgivende 

abonnement ophører, ophører kundens adgang til YouSee Musik samtidig, og 

brugsretten til den streamede musik bortfalder. 

 

 

2. Brugen af YouSee Musik 

Brug af YouSee Musik forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødven-

dige udstyr (hardware og software). Brug af YouSee Musik forudsætter endvi-

dere, at kundens terminaludstyr er beregnet til det. Indholdet af og frem-

gangsmåden ved brug af YouSee Musik er nærmere beskrevet i YouSee’s pro-

duktinformation. 

 

YouSee Musik stilles til rådighed for kunden til afspilning på kundens compu-

ter via yousee.dk eller til afspilning på kundens smartphone eller tablet via 

YouSee applikationer (apps). Der gives ikke adgang til YouSee Musik via you-

see.dk fra smartphones og tablets. På yousee.dk kan kunden finde oplysning 

om, hvilke styresystemer YouSee applikationer er kompatible med.  

 



 

 

25 YouSee Musik må kun anvendes til kundens, herunder kundens husstand eller 

den registrerede brugers eget private brug. Kundens brug af YouSee Musik 

kræver, at kunden identificerer sig med et YouSee Login, jf. pkt. 9 i YouSee's 

Generelle vilkår. 

 

Kundens brug af YouSee Musik kan ske fra enhver forbindelse til internettet 

(ude og hjemme), men der kan maksimalt være én samtidig bruger af You-

See Musik.  

 

Ved brug af YouSee Musik via mobildatatjenester og ved brug i udlandet, skal 

kunden være opmærksom på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan op-

kræve betaling for brug af den datamængde målt i megabyte (MB), som You-

See Musik anvender. Når musik streames, anvender YouSee Musik op til 8 MB 

pr. musikstykke på 4 minutter. For aftaler om abonnement på YouSee’s mo-

biltjenester, som er indgået før 27. juni 2016, gælder dog, at der ved brug af 

YouSee Musik fra kundens abonnement på YouSee’s mobiltjenester ikke op-

kræves forbrugsafgift for datatrafikken i forbindelse med streaming af musik i 

Danmark.  

 

YouSee tager forbehold for kvaliteten af YouSee Musik, der kan variere, af-

hængig af kundens øvrige brug af den anvendte internetforbindelse, og af-

hængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internet-

forbindelse. 

 

 

3. Personoplysninger 

YouSee behandler data om kunden (navn, adresse, IP-adresse etc.) og kun-

dens forbrug af YouSee Musik samt kundespecifikke Facebookdata (tilkende-

givelser via kundens delte data). Denne behandling af disse data sker med 

henblik på, 1) at overholde rapporteringsforpligtelser i forhold til indholdsle-

verandører, 2) at anvende til egne markedsundersøgelser og markedsføring, 

herunder til anbefalinger af indhold ud fra kundens øvrige medieforbrug hos 

YouSee.  

 

 

4. Ophavsret og kundens misligholdelse 

Den streamede musik er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af 

tredjemands rettigheder ved distribution, offentlig afspilning, eller hvis You-

See Musik uberettiget anvendes af andre end kundens husstand eller den re-

gistrerede bruger, er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til tje-

nesten, jf. pkt. 5, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.   

 

I øvrigt gælder pkt. 14 i YouSee’s Generelle Vilkår. 

 

 

5. Driftsforstyrrelser 



 

 

26 YouSee forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts-, 

rettigheds- eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgan-

gen til YouSee Musik. Der ydes ikke reduktion i abonnementsafgiften i så-

danne tilfælde. 

 

I øvrigt gælder pkt. 15.B og pkt. 18 i YouSee's Generelle Vilkår. 

 

 

6.  Særligt om erhvervskunders brug af YouSee Musik 

Erhvervskunder skal være opmærksomme på, at der kan være særlige 

moms- og skatteregler i relation til ansattes private brug af YouSee Musik. 

 

 

 


