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1. Tillægsaftalen
For aftaler om abonnement på Mobilt Bredbånd Stor gælder følgende vilkår i
tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for YouSee Mobilt Bredbånd Stor forud.
YouSee Mobilt Bredbånd Stor er spærret for forbrug i udlandet (roaming).
Indholdet af abonnementsformen YouSee Mobilt Bredbånd Stor er beskrevet i
produktbladene herfor.
Abonnementsformen YouSee Mobilt Bredbånd Stor er et mobildataabonnement og indebærer blandt andet følgende:
•

Adgang til at benytte YouSee’s mobildatatjenester i Danmark (GPRS,
HSDPA m.fl.), jf. pkt. 6 i Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester.

•

Adgang til at benytte internetadgang via WIFI (TDC Hotspot), jf. særskilte
vilkår herfor.

•

Fast pris for abonnement og forbrug af YouSee’s mobildatatjenester og internetadgang via WIFI. For YouSee’s mobildatatjenester dog kun op til
forbrugsgrænsen, jf. pkt. 2.

•

Mulighed for mod yderligere betaling at tilvælge Datadeling, jf. pkt. 7.

•

Ingen adgang til at benytte YouSee’s mobiltjeneste til taletelefoni (SIMkortet er spærret for taletrafik).

Oplysning om de til enhver tid gældende priser for Mobilt Bredbånd Stor og
om mulighederne for at kombinere Mobilt Bredbånd Stor med YouSee's øvrige
abonnementsformer kan fås ved henvendelse til YouSee.
2. Forbrugsgrænse
Kunden får mod betaling forud af en fast månedlig abonnementsafgift adgang
til at bruge YouSee’s mobildatatjenester og internetadgang via WIFI.
Abonnementet er spærret for forbrug i udlandet (dataroaming).
Adgangen til YouSee's mobildatatjeneste inkluderer forbrug uden betaling af
forbrugstakst op til en fast grænse (forbrugsgrænsen) på maksimalt 10 GB
pr. måned. Overskrides denne grænse, vil dette forbrug ikke blive takseret,
men YouSee vil nedsætte hastigheden på kundens forbindelse – dog ikke til
under 64 Kbit/s.

YouSee A/S, København, CVR 40 07 52 91

2

Hvis kundens forbrug overskrider 9 GB pr. måned, vil YouSee så vidt muligt
senest 24 timer herefter fremsende en meddelelse herom pr. sms. YouSee
kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af meddelelse om overskridelse og eventuelle følger heraf.
Uforbrugt data overføres ikke til efterfølgende måned og medfører ikke refusion af den betalte abonnementsafgift.
3. Ejendomsret til USB-modemmet
YouSee har ejendomsretten til USB-modemmet. Såfremt kunden selv har
købt eller anskaffet sig USB-modemmet, har kunden ejendomsret til dette.
4. Fællesregning
Hvis kunden – ud over kundens mobildataabonnement – også har indgået aftale om abonnement på YouSee’s telefonitjeneste (PSTN) eller abonnement
på et af YouSee’s pakkeprodukter med samlet levering af bredbånd og telefoni og/eller tv (fastnetabonnementsaftale), kan kunden vælge, at opkrævninger vedrørende kundens mobilabonnement sker på kundens telefonregning
vedrørende fastnetabonnementsaftalen (fællesregning). Der er dog kun mulighed for fællesregning, hvis kunden fastnetabonnementsaftale omfatter tjenester leveret via YouSee’s kobberbaserede telenet eller via YouSee’s fibernet.
Hvis kunden vælger fællesregning, får kunden ikke adgang til WIFI (TDC
Hotspot).
5. Spærring for mobile IP-tjenester (mVoIP mv.)
YouSee forbeholder sig ret til at spærre kundens forbindelse for adgang til
mobile IP-tjenester (mVoIP m.fl.) og lignende anvendelser.
6. Datadeling
Kunden kan mod betaling af et fast beløb pr. måned pr. ekstra sim-kort tilvælge Datadeling.
Med Datadeling kan kunden bruge den aftalte datamængde, jf. pkt. 2, i Danmark på op til 3 ekstra sim-kort hos YouSee, der udleveres i tilknytning til
kundens mobilabonnement hos YouSee, jf. pkt. 1, til brug for Datadeling.
Herefter kan kunden bruge op til den aftalte datamængde, fordelt på kundens
sim-kort til mobilabonnementet og de ekstra sim-kort. De ekstra sim-kort kan
kun anvendes til dataforbrug, og der er spærret for enhver anden trafik, herunder tale, sms/mms.
Der er spærret for anvendelse af de ekstra sim-kort i udlandet.
Datadeling må kun anvendes til kundens eget private brug. Datadeling kan
ikke tilvælges af kunder med CVR-nummer.

