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1. Tillægsaftalen
For aftaler om abonnementsformen Surfin’ gælder følgende vilkår i tillæg til
abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene
går disse særskilte vilkår for Surfin’ forud.
Indholdet af abonnementsformen Surfin’ er beskrevet i produktbladet herfor.
Abonnementsformen Surfin’ 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.



Adgang til rabatmodul på forbrug af YouSee’s mobildatatjenester mod
betaling af et fast månedligt beløb, jf. pkt. 2.

Det er ikke muligt at kombinere Surfin’ med YouSee's øvrige dataabonnementsformer.
Oplysning om de til enhver tid gældende priser og rabatsatser for Surfin’ kan
fås ved henvendelse til YouSee.
Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden har abonnement på
YouSee’s mobiltjenester og på et tillægsabonnement i YouSee’s privatportefølje. Kunder med forudbetalt abonnement kan ikke indgå aftale om Surfin’.

2. Betaling for Surfin’
Abonnementsformen Surfin’ giver kunden mulighed for mod betaling af et fast
månedligt beløb at forbruge en bestemt datamængde på YouSee’s mobildatatjenester pr. måned uden opkrævning af forbrugstakst. Det månedlige beløb og
den fastsatte datamængde fremgår af prislisten. De indeholdte Mbyte kan ikke
bruges til roamet trafik. Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende
måned.
Forbrug ud over den fastsatte datamængde sker til særlige forbrugsafgifter for
Surfin’. Dog opkræves ikke forbrugsafgifter for forbrug, der ligger ud over et af
YouSee nærmere fastsat regningsloft pr. måned. Det månedlige regningsloft
omfatter både det faste månedlige beløb og forbrugsafgifter, og størrelsen af
regningsloftet fremgår af YouSee’s prisliste.
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Abonnementsformen Surfin’ kan ikke kombineres med andre af YouSee's bonusordninger. Hvis kunden indgår aftale om Surfin’, ydes der ikke rabat i henhold til andre af YouSee's rabat- eller bonusordninger for YouSee’s mobildatatjenester.

3. Taksering
Kundens forbrug af YouSee’s mobildatatjenester beregnes under abonnementsformen Surfin’ pr. påbegyndt 50 Kbyte pr. dataopkobling.

