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1. Tillægsaftalen
For aftale om SamleFordel gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester, Abonnementsvilkår for YouSee’s telefonitjenester, Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd og/eller Abonnementsvilkår
for YouSee’s TVoIP-tjeneste, afhængig af hvilke tjenester kunden abonnerer
på. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for aftale om
SamleFordel forud.
En aftale om SamleFordel indebærer, at kunder, som abonnerer på en eller
flere af følgende teletjenester (eller pakker af teletjenester) i de nævnte
abonnementsformer, kan tilkøbe SamleFordel:
Hvis kunden abonnerer på:

Kan disse samlefordele opnås:

Bestemte former for standard-

3 Timers ekstra tale, jf. særskilte til-

abonnement på YouSee’s mobil-

lægsvilkår herfor.

tjenester (abonnementer som
indeholder et modul med inklu-

3000 sms/mms’er, jf. pkt. 3.

deret tale (fri tale, talepakke,
’Inkluderet Tale’, Fri Tale med

3 GB data, jf. pkt. 4.

loft, m.fl.)
YouSee Bredbånd via fiber eller

Udvidet Fejlretning 2 dage, jf. sær-

telefonnet (DSL), hvis aftalen

skilte tillægsvilkår herfor.

herom er indgået den 9. februar
2015 eller senere.
YouSee Bredbånd via fiber eller
telefonnet (DSL) som en del af
YouSee’s pakkeprodukter med
samlet levering af:


bredbånd og telefoni, herunder Home Duo (kun visse
varianter)



bredbånd, telefoni og tv,
herunder Home Trio (kun
visse varianter), eller



TV og bredbånd

En aftale om SamleFordel kan maksimalt omfatte 5 mobilabonnementer. YouSee kan til enhver tid og uden varsel indføre yderligere begrænsninger i antallet af mobilabonnementer, som kan indgå i nye aftaler om SamleFordel.
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Oplysning om hvilke former for standardabonnement på YouSee’s mobiltjenester og hvilke varianter af aftale om internetadgang via xDSL eller Fiber hos
YouSee samt hvilke varianter af YouSee’s pakkeprodukter med henholdsvis
samlet levering af:
-

bredbånd og telefoni,

-

bredbånd, telefoni og tv, eller

-

TV og bredbånd,

der giver adgang til tilkøb af SamleFordel, og oplysning om, hvilke produkter,
SamleFordel ikke kan kombineres med, kan fås ved henvendelse til YouSee.
Oplysning om de til enhver tid gældende priser for SamleFordel kan fås ved
henvendelse til YouSee.
En aftale om SamleFordel kan kun indgås af privatkunder og mindre erhvervskunder, jf. pkt. 2.A i YouSee’s Generelle Vilkår, og aftalen må kun anvendes til kundens eget private brug.

2. SamleFordel uden beregning
Hvis kunden både abonnerer på bestemte former for standardabonnement på
YouSee’s mobiltjenester og abonnerer på bestemte varianter af aftale om
YouSee Bredbånd eller bestemte varianter af YouSee’s pakkeprodukter med
samlet levering af:
-

bredbånd og telefoni (herunder visse varianter af Home Duo),

-

bredbånd, telefoni og tv (herunder visse varianter af HomeTrio), eller

-

TV og bredbånd,

modtager kunden SamleFordel uden beregning. Kunden modtager i så fald
uden beregning den samlefordel, der knytter sig til kundens abonnementsaftaler, jf. skemaet i pkt. 1.
For kunder, som har indgået aftale om SamleFordel før den 15. juli 2013, er
det en forudsætning for kundens modtagelse af SamleFordel uden beregning,
at kunden har tilvalgt modulet ’Duet og samlet regning’ til kundens mobilabonnement, jf. særskilte vilkår herfor. Dette gælder dog ikke for kunder,
som har indgået aftale om HomeTrio med Mobil.
For kunder, som har indgået aftale om SamleFordel den 15. juli 2013 eller senere, er det en forudsætning for kundens modtagelse af SamleFordel uden
beregning, at kunden har valgt, at opkrævninger vedrørende kundens mobilabonnement sker henholdsvis på kundens regning for aftale om YouSee Bredbånd via Fiber eller via telefonnet (DSL) eller på kundens regning for YouSee’s pakkeprodukter med samlet levering, jf. ovenfor.
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Hvis kunden har indgået aftale om SamleFordel før den 18. februar 2013 og
abonnerer på YouSee's telefonitjeneste (fastnet) eller YouSee's ip-telefonitjeneste får kunden adgang til FriWeekend, jf. særskilte tillægsvilkår herfor.
Oplysning om hvilke former for standardabonnement på YouSee’s mobiltjenester og hvilke varianter af YouSee’s pakkeprodukter, der giver adgang til
SamleFordel uden beregning, kan fås ved henvendelse til YouSee. Oplysning
om, hvilke produkter SamleFordel uden beregning ikke kan kombineres med,
kan fås ved henvendelse til YouSee.

3. 3000 sms/mms’er
Hvis kunden har indgået aftale om SamleFordel i perioden den 17. februar
2013 til den 7. juni 2015, har kunden adgang til at forbruge i alt 3000
sms/mms’er i Danmark uden betaling af forbrugstakst.
De 3000 inkluderede sms/mms'er omfatter kun sms-/mms-beskeder afsendt i
Danmark til danske mobiltelefonnumre. De inkluderede 3000 sms/mms'er
omfatter ikke indholdstakserede sms-/mms-beskeder.
Sms-/mms-beskederne må ikke være maskinelt afsendte, de må ikke sendes
som en serie af identiske beskeder til samme modtager eller modtagere, eller
bruges kommercielt, herunder til markedsføring.
4. 3 GB Data
Hvis kunden har indgået aftale om SamleFordel efter den 17. februar 2013,
har kunden adgang til at forbruge 3 GB data på YouSee's mobiltjenester pr.
måned i Danmark uden opkrævning af forbrugstakst.
Den aftalte datamængde kan ikke bruges til roamet trafik, jf. Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester pkt. 3.B, og der takseres særskilt herfor.
Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned.
Overskrides den aftale datamængde, takseres forbruget ikke, men hastigheden på forbindelsen nedsættes til 1 Mbit/s. Hvis kunden herefter fortsat overskrider den aftalte datamængde, forbeholder YouSee sig ret til uden varsel at
afbryde kundens adgang til YouSee's mobildatatjenester eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten.
Pkt. 6 i Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester finder endvidere anvendelse.
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5. Kombination af SamleFordel og andre YouSee produkter
Ved kombination af SamleFordel og andre YouSee produkter med tilsvarende
produktindhold ydes der ikke reduktion i abonnementsafgifterne for de omhandlede produkter.
Hvis kunden har indgået aftale om SamleFordel før den 18. februar 2013, og
kundens aftale om SamleFordel kombineres med en aftale om Fri Fastnet eller
FastnetMax, går vilkårene for FriFastnet henholdsvis vilkårene for FastnetMax
forud for vilkårene for SamleFordel og vilkårene for FriWeekend.
En aftale om SamleFordel kan ikke kombineres med en aftale om Udvidet
Fejlretning Hverdage 8-19, medmindre kundens aftale om Udvidet Fejlretning
Hverdage 8-19 indgår i en aftale om YouSee Secure (fx HomeDuo Secure eller YouSee Secure til HomeTrio). Hvis kundens aftale om Udvidet Fejlretning
indgår i en aftale om YouSee Secure, går vilkårene for Udvidet Fejlretning
Hverdage 8-19 forud for vilkårene for SamleFordel og vilkårene for YouSee
Udvidet Service 2 dage.
Oplysning om hvilke produkter SamleFordel i øvrigt ikke kan kombineres
med, kan fås ved henvendelse til YouSee.

6. Betaling (månedsregning)
Ved aftale om SamleFordel sker opkrævninger i henhold til abonnementsaftalen månedsvis.
Pkt. 12 i YouSee’s Generelle Vilkår finder endvidere anvendelse.

7. Ophør og ændring af aftalen om SamleFordel
Hvis kunden har indgået aftale om SamleFordel mod betaling, jf. pkt. 1, og
kundens samlede aftale med YouSee omfatter flere abonnementsaftaler om
flere forskellige teletjenester eller pakker af teletjenester, jf. pkt. 1, og en eller flere af abonnementsaftalerne ophører, mens andre abonnementsaftaler
fortsætter; tilpasses aftale om tilkøb af SamleFordel automatisk, så den svarer til de fortsættende abonnementsaftaler.
Hvis kunden modtager SamleFordel uden beregning, jf. pkt. 2, og et af de
abonnementer, der er en forudsætning for at modtage SamleFordel uden beregning, ophører; ophører samtidig hele aftalen om SamleFordel.

