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1. Tillægsaftalen 

For aftale om modulet Internet på Mobil gælder følgende vilkår i tillæg til 

Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkå-

rene går disse særskilte tillægsvilkår forud. 

 

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

biltjenester kan kunden tilvælge modulet Internet på Mobil. Oplysning om 

hvilke abonnementsformer, der giver adgang til tilvalg af modulet Internet på 

Mobil, og oplysning om hvilke eventuelle andre tilvalgsmoduler Internet på 

Mobil kan kombineres med, kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

Vilkårene for og indholdet af aftalen om Internet på Mobil fremgår af punkt 2 i 

disse tillægsvilkår. 

 

Oplysning om de til enhver tid værende priser for Internet på Mobil kan fås 

ved henvendelse til YouSee. 

 

 

2. Internet På Mobil  

En aftale om modulet Internet På Mobil giver kunden adgang til mod betaling 

af et fast beløb pr. måned - eller et fast beløb pr. dag, hvor mobildata bruges 

- at forbruge en bestemt datamængde på YouSee’s mobildatatjenester pr. 

måned uden opkrævning af forbrugstakst. Den aftalte datamængde, hastighed 

og pris pr. dag eller pr. måned fremgår af ordrebekræftelsen.  

 

Kundens forbrug af mobildata beregnes og takseres pr. påbegyndt 50 kbit pr. 

dataopkobling. 

 

Den aftalte datamængde kan ikke bruges til roamet trafik, jf. Abonnementsvil-

kår for YouSee's mobiltjenester pkt. 3, og der takseres særskilt herfor. Ubrug-

te Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned.  

 

Overskrides den aftalte datamængde, takseres forbruget ikke, men hastighe-

den på forbindelsen nedsættes til 64 kbit/s. Hvis kunden herefter fortsat over-

skrider den aftalte datamængde, forbeholder YouSee sig ret til at begrænse, 

afbryde eller opsige aftalen om Internet På Mobil uden yderligere varsel.  

 

Pkt. 6 i Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester finder endvidere an-

vendelse. 

 

 

3. Abonnementsformer med inkluderet mobildata  

Hvis kundens aftale om abonnement på YouSee’s mobiltjenester i forvejen in-

kluderer mobildata, jf. tillægsvilkårene for den valgte abonnementsform, ind-



 

2 går denne inkluderede mobildatamængde som en del af den datamængde, 

som aftalen om Internet på Mobilen omfatter. Der sker således en samlet op-

gørelse. 

 

4. Saldokontrol (saldomax)  

Hvis kunden har oprettet Saldomax, så abonnementet spærres, når det aftalte 

forbrugsloft er nået, vil spærringen opfatte enhver form for forbrug, herunder 

forbrug som ikke takseres. 

 

 


