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1. Tillægsaftalen 

 

For aftaler om abonnementsformen Mobil MixMedia Plus gælder følgende vilkår 

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

lem vilkårene går disse særskilte vilkår for Mobil MixMedia Plus forud. 

 

Indholdet af abonnementsformen Mobil MixMedia Plus er beskrevet i produkt-

bladet herfor. 

 

Abonnementsformen Mobil MixMedia Plus indebærer mod betaling af den må-

nedlige abonnementsafgift bl.a. følgende: 

 

• Ubegrænset forbrug af sms og mms, jf. punkt 2. 

 

• Taksering pr. påbegyndt minut, jf. punkt 3. 

 

• Samtalerabat ved opkald til TDC og YouSee mobilnumre (YouSee til 

YouSee), jf. pkt. 4. 

 

• Samtalerabat ved opkald til fastnetnumre og øvrige danske mobilnum-

re i Danmark, jf. pkt. 5. 

 

• Forbrug af YouSee’s mobildatatjenester (GPRS, HSDPA m.fl.), jf. pkt. 6 

i Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester, uden opkrævning af 

forbrugsafgift, jf. punkt 6. 

 

Det er ikke muligt at kombinere Mobil MixMedia Plus med YouSee's øvrige 

abonnementsformer eller bonusordninger.  

 

Oplysning om de til enhver tid værende priser og rabatsatser for Mobil MixMe-

dia Plus kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

 

2. Sms og mms 

 

Abonnementsformen Mobil MixMedia Plus giver adgang til ubegrænset forbrug 

af sms og mms i Danmark. Dette gælder kun for sms- og mms-beskeder af-

sendt og modtaget i Danmark til danske mobilnumre. Sms- og mms-

beskederne må ikke være maskinelt afsendte, de må ikke sendes som en serie 

af identiske beskeder til samme modtager eller modtagere, eller bruges kom-

mercielt, herunder til markedsføring. 
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Det ubegrænsede forbrug af sms og mms omfatter ikke indholdstakserede 

sms- og mms-beskeder.  

 

Har kunden oprettet Saldomax, vil spærringen også omfatte sms- og mms-

beskeder til 0 kr., når kunden har forbrugt op til den valgte grænse. Kunden 

kan selv ændre grænsen, således at der igen kan afsendes sms- og mms-

beskeder til 0 kr. 

 

 

3. Taksering 

 

Kundens forbrug af samtaler beregnes og takseres under abonnementsformen 

Mobil MixMedia Plus pr. påbegyndt minut. 

 

 

4. YouSee til YouSee (samtalerabat) 

 

Hvis aftalen omfatter modulet YouSee til YouSee, har kunden adgang til at 

foretage opkald til alle kunder med abonnement på YouSee's og TDC’s mobil-

tjenester (opkald til almindelige YouSee og TDC mobilnumre) uden betaling af 

forbrugstakst (opkalds- og minuttakst). 

  

Hvis aftalen omfatter YouSee Konto (betalingskonto), jf. pkt. 1 og 8 i Abonne-

mentsvilkår for YouSee’s mobiltjenester gælder dog en forudsætning om, at 

der som minimum skal være oprettet ét yderligere abonnement på YouSee’s 

mobiltjeneste i kundens husstand. Hvis denne forudsætning bortfalder, bortfal-

der modulet YouSee til YouSee ligeledes på tidspunktet for det yderligere 

abonnements ophør. For kunder med YouSee Konto gælder endvidere, at kun-

den maksimalt har adgang til at foretage opkald af en times varighed. Varer et 

enkelt opkald mere end 1 time, takseres forbrug, der ligger ud over den første 

time, med den i YouSee’s prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris. 

 

Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om YouSee til YouSee og takseres 

til den til enhver tid gældende og oplyste pris:  

• Roamede opkald, jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltje-

nester 

• Opkald til aflytning af telefonsvarer 

• Opkald til service- og særnumre samt informations- og indholdstakse-

rede tjenester.  

 

Aftale om YouSee til YouSee kan kun indgås af YouSee's privatkunder og må 

kun anvendes til kundens eget private forbrug.  
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En aftale om YouSee til YouSee må ikke misbruges ved tilslutning af termina-

ler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med 

aftalen eller YouSee's offentlige mobilnet og -tjeneste.  

 

Af produktbladet fremgår, hvilke funktionaliteter YouSee til YouSee ikke kan 

kombineres med. 

 

5. Samtalerabat ved opkald til fastnetnumre og øvrige danske mobil-

numre i Danmark 

 

Kunden får adgang til at foretage opkald til fastnetnumre og øvrige danske 

mobilnumre i Danmark i samlet 2 timer pr. måned uden betaling af minuttakst. 

Forbruget beregnes pr. påbegyndt minut. Uforbrugt tid overføres ikke til efter-

følgende måned. Der opkræves opkaldsafgift pr. kald.   

 

Øvrigt forbrug, herunder roamede kald, jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for You-

See's mobiltjenester, opkald til udlandet, service- og særnumre samt indholds-

takserede tjenester og lignende opkræves særskilt og takseres efter de i You-

See's prisliste til enhver tid gældende og oplyste priser. 

 

 

6. Datatrafik 

 

 Mobil MixMedia Plus giver adgang til forbrug af YouSee’s mobildatatjenester 

uden opkrævning af forbrugstakst. Ved overskridelse af 1 GB pr. måned falder 

hastigheden til 64 kb/s. De indeholdte Mbyte kan ikke bruges til roamet trafik, 

og der takseres til den enhver tid gældende og oplyste pris herfor. Mbyte over-

føres ikke til den efterfølgende måned.  

 

 

 


