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1. Tillægsaftalen
For aftaler om abonnementsformen MobilMixit Regning (herefter Mixit Regning) gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjeneste. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for Mixit
Regning forud.
Et abonnement på Mixit Regning indebærer følgende:

•

Særlige vilkår om mindsteforbrug og betaling, jf. punkt 5 og 6.

•

Mulighed for samtalerabat til tre Favoritnumre, jf. punkt 2.

•

Mulighed for samtalerabat ved opkald fra et Favoritsted, jf. punkt 3.

Det er ikke muligt at kombinere Mixit Regning med YouSee's øvrige abonnementsformer.
Oplysning om de til enhver tid værende priser og rabatsatser for Mixit Regning
kan fås ved henvendelse til YouSee.

2. Favoritnumre
Kunden kan mod betaling vælge op til tre danske fastnet- eller mobiltelefonnumre (Favoritnumre), der kan tilringes til nedsat takst. Numre, der begynder
med 1, 80 eller 90, kan ikke benyttes som Favoritnumre.
Kunden kan uden ekstra betaling ændre sine Favoritnumre tre gange pr. kalenderår. Ændringer derudover kan ske mod betaling af et gebyr. En ændring
får virkning, når ændringen er registreret hos YouSee.
Fra februar 2011 er der ikke længere muligt at indgå aftale om Favoritnumre.

3. Favoritsted
Kunden kan fra et nærmere defineret geografisk område (Favoritstedet) mod
betaling ringe til nedsat takst til danske fastnet- og mobilnumre. Opkald til
numre, der begynder med 1, 80 eller 90 sker dog til sædvanlig takst.
Kunden vælger selv Favoritstedet inden for de af YouSee definerede muligheder. Favoritstedet udgør et areal på mindst 1 km². Afgrænsningen af yderzo-
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nen er variabel. Hvis kunden installerer Favoritstedet, er kunden ansvarlig for,
at denne installation foretages korrekt.
Kunden kan uden ekstra betaling ændre sit Favoritsted to gang pr. kalenderår.
Ændringer derudover kan ske mod betaling af et gebyr. En ændring får virkning fra det tidspunkt, hvor kunden har gennemført reinstallationen af Favoritstedet.
YouSee anvender et Udesignal for taleopkald, som kunden foretager uden for
Favoritstedet. Kunden kan anmode YouSee om at til- og frakoble Udesignalet.
YouSee er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Der gives ikke Udesignal
for fax- og dataopkald.
Hvis et opkald påbegyndes inden for Favoritstedet, faktureres hele opkaldet
som foretaget fra Favoritstedet og omvendt.
Kunden er selv ansvarlig for, at Favoritstedet fungerer efter et eventuelt skift
af terminaludstyr.
Fra februar 2011 er der ikke længere muligt at indgå aftale om Favoritsted.

4. Minimumsforbrug
YouSee opkræver forbrugsafgifter for kundens forbrug af mobiltjenesten. For
hver måned opgøres kundens faktiske forbrug.
YouSee opkræver en fast minimumsafgift for forbrug pr. måned (minimumsbeløbet), uanset om kundens faktiske forbrug den pågældende måned er lavere
end minimumsbeløbet. De registrerede forbrugsafgifter for den pågældende
måned modregnes i det opkrævede minimumsbeløb.
Forbrugsafgifter og minimumsbeløbet fremgår af prislisten.
Opkrævning af forbrugsafgifter og minimumsbeløb sker bagud.

5. Overdragelse af Mixit Regning
Aftalen om Mixit Regning kan ikke overdrages til tredjemand, hvis kunden har
tilvalgt Favoritnumre eller Favoritsted.

