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1. Tillægsaftalen 

For aftale om Ekstraabonnement og modulet FællesData gælder følgende vil-

kår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester. Ved modstrid 

mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud. 

 

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

biltjenester kan kunden indgå aftale om Ekstraabonnement og tilvælge modu-

let FællesData. Oplysning om hvilke abonnementsformer, der giver adgang til 

tilvalg af Ekstraabonnement og modulet FællesData, kan fås ved henvendelse 

til YouSee. 

 

Vilkårene for og indholdet af aftalen om Ekstraabonnement og  FællesData 

fremgår af punkt 2 og 3 i disse tillægsvilkår. 

 

 

2. Ekstraabonnement  

Hvis aftalen omfatter en af følgende abonnementsformer (basisabonnemen-

tet):  

•  Mobil 8 Timer + 1 GB  

•  Mobil Fri Tale + 2 GB  

•  Mobil Fri Tale + 5 GB  

•  Mobil Fri Tale + 10 GB 

har kunden adgang til at indgå aftale om op til 4 ekstra abonnementer i 

samme abonnementsform (ekstraabonnementet) mod betaling af månedlig 

abonnementsafgift for hvert ekstraabonnement. Størrelsen af abonnements-

afgiften for ekstraabonnementerne oplyses ved henvendelse til YouSee. 

 

Hvis aftalen om kundens basisabonnement opsiges, konverteres et af kun-

dens ekstraabonnementer til basisabonnement til normal abonnementsafgift 

for basisabonnementet. Hvis aftalen om basisabonnementet opsiges, og der 

kun findes ét ekstraabonnement, bortfalder aftalen om modulet ekstraabon-

nement med den virkning, at ekstraabonnementet konverteres til et alminde-

ligt abonnement i den samme abonnementsform, hvorefter der opkræves 

normal abonnementsafgift for abonnementet. 

 

 

3.  FællesData  

Hvis kunden indgår aftale om et eller flere ekstraabonnementer, jf. pkt. 2, 

kan kunden – uden yderligere betaling - tilvælge modulet FællesData til kun-

dens basisabonnement og kundens ekstraabonnementer. Tilvalg af modulet  

FællesData forudsætter, at FællesData tilvælges til både kundens basisabon-

nement og alle kundens ekstraabonnementer, jf. pkt. 2.  

 



 

2 FællesData giver kunden adgang til at samle den aftalte datamængde (inklu-

deret data og/eller Data tilkøb) fra kundens basisabonnement og ekstraabon-

nementer, jf. pkt. 2, i én fælles datapulje. Herefter kan kunden frit fordele og 

forbruge den fælles datapulje fra kundens basisabonnement og ekstraabon-

nenter, jf. pkt. 2.  

 

Hvis kunden har tilvalgt modulet Datadeling til kundens basisabonnement el-

ler kundens ekstraabonnementer, kan den fælles datapulje også bruges fra 

det ekstra SIM-kort til Datadeling. 

 

Når den fælles datapulje er forbrugt, takseres forbruget ikke, men hastighe-

den på både basisabonnement og ekstraabonnementerne nedsættes til 64 

kbit/s. Hvis kunden herefter fortsat overskrider den aftalte datamængde, for-

beholder YouSee sig ret til uden varsel at afbryde kundens adgang til YouSee’s 

mobildatatjenester eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten.  

 

Den fælles datapulje kan ikke forbruges i udlandet (dataroaming), jf. pkt. 3 

og 6 i Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester, og der takseres sær-

skilt herfor.    

 

 

 

 

 


