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1. Tillægsaftalen
For aftale om Fri Tale gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for
YouSee's mobiltjeneste. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte
vilkår for Fri Tale forud.
Det er en betingelse for indgåelse af en aftale om Fri Tale, at kunden har
abonnement på YouSee's GSM-tjeneste og på MobilExtra, MobilExtra 100,
MobilExtra 200 eller MobilExtraPlus.
En aftale om Fri Tale indebærer følgende:

•

Mulighed for at føre samtaler med kunder i YouSee's net mod betaling
af et fast månedligt beløb, jf. pkt. 2.

•

Begrænsninger, jf. pkt. 4.

2. Samtaler med kunder i YouSee's net
Fri Tale giver adgang til at foretage opkald til og føre samtaler med kunder,
herunder kunder hos YouSee's service providere, i YouSee's net i Danmark
mod betaling af et fast månedligt beløb.
Det faste månedlige beløbs størrelse fremgår af YouSee's til enhver tid gældende prisliste.

3. Begrænsninger
•

Ved uafbrudte samtaler af mere end 1 times varighed takseres de minutter, hvormed samtalen overstiger 1 time, med 80 øre/min.

•

Ved mere end 3 timers sammenlagte samtaler i tidsrummet mellem kl. 0816 på hverdage, takseres de minutter, hvormed samtalerne overstiger de
sammenlagte 3 timer, med 80 øre/min.

•

Opkald til service- og særnumre samt indholdstakserede tjenester og lignende takseres til den enhver tid gældende og oplyste pris.

•

Opkaldsafgift (og afgift for opkaldsforsøg) takseres og opkræves ikke for
kald i YouSee's net.
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•

Forbrug, som Fri Tale kunder ikke takseres for, omfattes af en oprettet
Saldomax spærring. Kunden bør være opmærksom på dette ved fastsættelsen af maksimumbeløbet på forbruget.

•

Aftale om Fri Tale kan ikke kombineres med Favoritnumre, Favoritsted og
Zonen.

•

Aftale om Fri Tale kan kun indgås af YouSee's privatkunder og må alene
anvendes til kundens eget forbrug. En aftale om Fri Tale må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller YouSee's offentlige mobilnet
og tjeneste.

