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1. Tillægsaftalen 

 

For aftaler om abonnementsformen Internet På Mobil Dag gælder følgende 

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

mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for Internet På Mobil Dag forud. 

 

Indholdet af abonnementsformen Internet På Mobil Dag er beskrevet i pro-

duktbladet herfor. 

 

Abonnementsformen Internet På Mobil Dag er et mobildataabonnement og 

indebærer bl.a. følgende: 

 

• Adgang til at benytte YouSee’s mobildatatjenester (GPRS, HSDPA 

m.fl.), jf. pkt. 6 i abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester. 

 

• Taksering pr. dag for forbrug af YouSee’s mobildatatjenester (frit for-

brug pr. dag), dog kun op til forbrugsgrænsen, jf. pkt. 2. 

 

 

Det er ikke muligt at kombinere Internet På Mobil Dag med YouSee's øvrige 

dataabonnementsformer.  

 

Oplysning om de til enhver tid gældende priser og rabatsatser for Internet På 

Mobil Dag kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden har abonnement på 

YouSee’s mobiltjeneste og på et tillægsabonnement i YouSee’s privatportefølje. 

Kunder med forudbetalt abonnement kan ikke indgå aftale om Internet På Mo-

bil Dag.  

 

 

2. Frit forbrug pr. dag og Forbrugsgrænse 

Kundens forbrug af datatrafik i Danmark og EU beregnes og takseres pr. påbe-

gyndt døgn (frit forbrug pr. dag). Kunden betaler ikke derudover en fast må-

nedlig abonnementsafgift for adgangen til at bruge YouSee’s mobildatatjene-

ster.   

 

Frit forbrug pr. dag inkluderer dog maksimalt 300 MB pr. måned. Overskrides 

denne grænse, vil forbrug i Danmark ikke blive takseret, men YouSee vil ned-

sætte hastigheden på kundens forbindelse til YouSee’s mobildatatjeneste til 

128 kbit/s indtil den pågældende måneds udløb.  Hvis kunden gentagne gange 

overskrider grænsen på 300 MB pr. måned, vil YouSee rette henvendelse til 

kunden, ligesom YouSee forbeholder sig ret til at begrænse, afbryde eller opsi-

ge abonnementet uden yderligere varsel.  
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Den inkluderede datamængde kan også bruges i udlandet inden for EU samt 

Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein (herefter tilsammen benævnt ”EU”). 

YouSee er dog berettiget til at opkræve en særlig forbrugstakst (EU-tillæg) for 

den del af kundens forbrug af mobildata i EU, der overstiger den grænse for 

rimeligt dataforbrug i EU, som fremgår af prislisten (fair use-grænse). I øvrigt 

gælder Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester pkt. 3.B. og 3.C.   

 

 

 


