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1. Tillægsaftalen
For aftaler om 5 GB Ekstra Data gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går
disse særskilte vilkår for 5 GB Ekstra Data forud.
Hvis kunden afgiver samtykke til at modtage markedsføringsbudskaber fra
YouSee (en såkaldt permission, jf. nedenfor) får kunden adgang til – uden opkrævning af forbrugstakst – at forbruge en datapakke på 5 GB mobildata pr.
måned.
Ved en permission forstås, at kunden afgiver samtykke til, at YouSee må
ringe, sende e-mails, sms’er eller lignende med rådgivning og tilbud om telefoni-, tv- og bredbåndsydelser. YouSee må også gerne bruge oplysninger fra
kundens regninger og kundens forbrug til at give kunden relevante tilbud.
Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sin permission.
Hvis kunden også har adgang til Datadeling, indgår aftalen om 5 GB Ekstra
Data i den samlede datamængde, som kunden kan forbruge via datadeling, jf.
nærmere i særskilte tillægsvilkår for Datadeling.
Hvis kunden på grundlag af sit basisabonnement har tilvalgt et eller flere ekstraabonnementer i samme abonnementsform, omfatter en aftale om 5 GB
Ekstra Data også kundens ekstraabonnementer. De øvrige vilkår for basis- og
ekstraabonnementer fremgår af kundens tillægsvilkår for det adgangsgivende
basisabonnement.
Den inkluderede datamængde kan også bruges i udlandet inden for EU samt
Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein (herefter tilsammen benævnt ”EU”).
YouSee er dog berettiget til at opkræve en særlig forbrugstakst (EU-tillæg)
ved kundens forbrug af mobildata i EU.
Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned.
Overskrides den aftalte datamængde, takseres forbrug i Danmark ikke, men
hastigheden på kundens forbindelse ved brug af mobildata i Danmark nedsættes til 1 Mbit/s.
Følgende forbrug er ikke omfattet af aftalen om Ekstra Data og takseres særskilt:
•

Forbrug i udlandet uden for EU (roaming uden for EU), jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester.

•

Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe).
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I øvrigt gælder pkt. 6 i Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester.

