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1. Tillægsaftalen 

For aftaler om 2 eller 10 timers tale til 54 lande 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 henholdsvis 2 eller 10 timers tale til 54 

lande. Oplysning om hvilke abonnementsformer, der giver adgang til tilvalg af 

2 eller 10 timers tale til 54 lande, og oplysning om hvilke eventuelle andre til-

valgsmoduler 2 eller 10 timers tale til 54 lande ikke kan kombineres med, kan 

fås ved henvendelse til YouSee. 

 

En aftale om 2 eller 10 timers tale til 54 lande indebærer bl.a. følgende:  

• Kunden får adgang til - uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og 

opkaldsafgift) - at foretage opkald fra Danmark til 54 udvalgte lande i 

samlet det antal inkluderede timer pr. måned, som talepakken omfat-

ter.  

• Kunden får adgang til – uden betaling af forbrugstakst – at sende det 

antal sms-beskeder fra Danmark til 54 udvalgte lande pr. måned, som 

produktet indeholder. 

 

 

2 eller 10 timers tale til 54 lande udbydes med følgende størrelser af pakker: 

• Tale i 2 timer til 54 lande og 20 stk. sms. 

• Tale i 10 timer til 54 lande og 100 stk. sms. 

 

Det fremgår af ordrebekræftelsen og produktnavnet hvilken størrelse pakke, 

aftalen omfatter. 
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2. Inkluderet tale 

Forbrug udover den inkluderede tale i talepakken takseres til de til enhver tid 

gældende takster for tale til udlandet jf. pkt. 3.A i Abonnementsvilkår for You-

See’s mobiltjenester. 

 

Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om 2 eller 10 timers tale til 54 

lande og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris:  

 

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

rede tjenester i de berørte lande. 

• Opkald foretaget i udlandet til de omfattede lande (roaming), jf. pkt. 3 

i Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester. 

•  Opkald til lande, der ikke er omfattet af modulet ’2 eller 10 timers tale 

til 54 lande’. 

• Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe). 

 

Det er ikke muligt at tilvælge 2 timers tale til 54 lande og 10 timers tale til 54 

lande på samme tid. 

 

 

3. Inkluderet sms 

Kunden har adgang til at forbruge det inkluderede antal sms uden betaling af 

forbrugstakst.  

 

Følgende forbrug er ikke omfattet af aftalen og takseres særskilt:  

 

• Sms i udlandet uden for Danmark (roaming), jf. pkt. 3 i Abonnements-

vilkår for YouSee's mobiltjenester. 

• Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe). 

• Indholdstakserede sms-beskeder. 

 

Sms-beskederne må ikke være maskinelt afsendte, de må ikke sendes som en 

serie af identiske beskeder til samme modtager eller modtagere, eller bruges 

kommercielt, herunder til markedsføring. 

 

Overskrides den aftalte mængde sms’er takseres kunden herefter pr. afsendt 

sms. Forbrugstaksten fremgår af prislisten. 

 

 

4. Omfattede lande 

Følgende lande er omfattet af 2 eller 10 timers tale til 54 lande: 
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Baharin, Forenede Arabiske Emirater, Pakistan, Taiwan, Schweiz, Frankrig, Ita-

lien (m. Vatikanstaten), Østrig, Monaco, Liechtenstein, Spanien, Belgien, Ja-

pan, Sverige, Norge, Finland, Australien, Tyskland inkl. Grænsezone, Tyrkiet, 

Estland, Holland, Luxembourg, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn, Irland, 

Grækenland, Portugal (m. Azorerne og Madeira), Israel, Palæstina, Singapore, 

Tunesien, Grønland, USA (ekskl. Alaska), Canada, Færøerne, Alaska, Indien, 

Kina, Thailand, Kuwait, Oman, Hong Kong, Saudi-Arabien, Vietnam, Island, 

Bulgarien, Rumænien, San Marino, Kroatien, Nordirland & Jersey og BT Global 

Office, Storbritannien, Cypern, Letland, Litauen, Slovenien, Malta og Rusland.      

 

 

5 Taksering af samtaler (minuttaksering) 

Kundens forbrug af samtaler beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (mi-

nuttaksering). 

 

Ubrugt tale overføres ikke til efterfølgende måned. 

 

I øvrigt gælder pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester. 

 

 

 


