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1. Tillægsaftalen
For aftaler om Datadeling gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår
for YouSee's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte
vilkår for Datadeling forud.
Det er en forudsætning for aftale om Datadeling, at kunden i forvejen har et
mobilabonnement hos YouSee, der giver mulighed for tilvalg af Datadeling.
Oplysning om de til enhver tid gældende priser for Datadeling og om mulighederne for at kombinere Datadeling med YouSee's abonnementsformer kan fås
ved henvendelse til YouSee.
2. Datadeling
Kunden kan mod betaling af et fast beløb pr. måned pr. ekstra sim-kort få
adgang til Datadeling. For nogle abonnementstyper kan kunden dog få adgang
til Datadeling uden ekstrabetaling.
Med Datadeling kan kunden bruge den aftalte datamængde, jf. det adgangsgivende mobilabonnement, jf. pkt. 1, 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. Antallet af ekstra sim-kort varierer
afhængigt af det adgangsgivende abonnement.
For kunder, der har indgået aftale om Datadeling før 1. juli 2012 gælder, at
kunden herefter kan 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. Kunden kan ved henvendelse til YouSee ophæve spærringen. Roamet trafik, jf. Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester pkt. 3, takseres særskilt.
For kunder, der har indgået aftale om Datadeling efter 1. juli 2012 gælder, at
kunden herefter kan 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, sms og mms. Der er spærret for enhver anden
trafik, herunder tale. Hvis kundens mobilabonnement er spærret for roamet
trafik, er de ekstra sim-kort tilsvarende spærret. Kunden kan ved henvendelse til YouSee ophæve spærringen. Roamet trafik, jf. Abonnementsvilkår for
YouSee’s mobiltjenester pkt. 3, takseres særskilt.
Det er i alle tilfælde en forudsætning for Datadeling, at kunden i forvejen har
tilvalgt et datamodul, eller at datamodul er inkluderet i kundens abonnement.
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Medmindre andet aftales med kunden videregives nummeroplysningsdata om
de ekstra sim-kort ikke til nummeroplysningstjenester (udeladt nummer/hemmelige kundedata), jf. pkt. 4 i Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester.

