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1. Tillægsaftalen
For aftaler om abonnementsformerne Only199 gælder følgende vilkår i tillæg
til abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjeneste. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for Only199 forud.
Indholdet af abonnementsformerne Only199 er beskrevet i produktbladet herfor.
Abonnementsformerne Only199 indebærer bl.a. følgende:



Mulighed for samtalerabat til Favoritnumre, jf. pkt. 3.



Mulighed for samtalerabat ved opkald fra et Favoritsted, jf. pkt. 4.



Mulighed for samtalerabat ved opkald til YouSee og TDC mobilnumre
(YouSee til YouSee), jf. pkt. 5.



Mulighed for rabat på afsendelse af sms, jf. pkt. 6.



Særlige vilkår om mindsteforbrug, jf. pkt. 7.



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

Det er ikke muligt at kombinere Only199 med YouSee's øvrige abonnementsformer. Oplysning om de til enhver tid værende priser og rabatsatser for Only199 kan fås ved henvendelse til YouSee.

2. Taksering
Kundens forbrug af samtaler beregnes og takseres under abonnementsformen
Only199 pr. påbegyndt minut.
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3. Favoritnumre
Kunden kan mod betaling vælge op til 3 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 gratis 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.

4. Favoritsted
Kunden kan fra et nærmere defineret geografisk område (Favoritstedet) mod
betaling ringe til nedsat takst til danske fastnet- og mobiltelefonnumre.
Opkald til numre, der begynder med 1, 80 eller 90 sker til sædvanlig takst.
Kunden vælger selv Favoritstedet inden for de af YouSee definerede muligheder.
Favoritstedet udgør et areal på mindst 1 km2. Afgrænsningen af det yderste af
Favoritstedet er variabel. Hvis Kunden installerer Favoritstedet, er kunden
ansvarlig for, at denne installation foretages korrekt.
Kunden kan gratis ændre sin Favoritsted to gange 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 i 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.

5. YouSee til YouSee
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Hvis aftalen omfatter modulet YouSee til YouSee, har kunden adgang til at
foretage opkald til alle kunder med abonnement på YouSee's og TDC’s mobiltjenester (opkald til almindelige YouSee og TDC mobilnumre) uden betaling af
forbrugstakst (opkalds- og minuttakst).
Hvis aftalen omfatter YouSee Konto (betalingskonto), jf. pkt. 1 og 8 i Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester gælder dog en forudsætning om, at
der som minimum skal være oprettet ét yderligere abonnement på YouSee’s
mobiltjeneste i kundens husstand. Hvis denne forudsætning bortfalder, bortfalder modulet YouSee til YouSee ligeledes på tidspunktet for det yderligere
abonnements ophør. For kunder med YouSee Konto gælder endvidere, at kunden maksimalt har adgang til at foretage opkald af en times varighed. Varer et
enkelt opkald mere end 1 time, takseres forbrug, der ligger ud over den første
time, med den i YouSee’s prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris.
Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om YouSee til YouSee og takseres
til den til enhver tid gældende og oplyste pris:


Roamede opkald, jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltje-



Opkald til aflytning af telefonsvarer



Opkald til service- og særnumre samt informations- og indholdstakse-

nester

rede tjenester.
Aftale om YouSee til YouSee kan kun indgås af YouSee's privatkunder og må
kun anvendes til kundens eget private forbrug.
En aftale om YouSee til YouSee må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med
aftalen eller YouSee's offentlige mobilnet og -tjeneste.
Af produktbladet fremgår, hvilke funktionaliteter YouSee til YouSee ikke kan
kombineres med.

6. Fri Sms
Kunden kan mod betaling opnå rabat på sms (tekstbeskeder) til danske mobilnumre i Danmark.

7. Minimumsforbrug
YouSee opkræver forbrugsafgifter for kundens forbrug af mobiltjenesten. For
hver måned opgøres kundens faktiske forbrug.
YouSee opkræver i uopsigelighedsperioden en fast minimumsafgift for forbrug
pr. måned (minimumsbeløbet), uanset om kundens faktiske forbrug den pågældende måned er lavere end minimumsbeløbet.
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De registrerede forbrugsafgifter for den pågældende måned modregnes i det
opkrævede minimumsbeløb. Dog gælder det, at forbrug af indholdstakserede
tjenester - i form af såvel tjenesteydelser som varer - via SMS, MMS eller
WAP, jf. pkt. 5.F. i Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester, ikke vil
blive modregnet i minimumsbeløbet.
Forbrugsafgifter og minimumsbeløbet fremgår af prislisten.
Opkrævning af forbrugsafgifter og minimumsbeløb sker bagud.

8. Overdragelse
Aftaler om Only199 kan ikke overdrages til tredjemand, hvis kunden har tilvalgt Fri Sms, Favoritnumre og/eller Favoritsted.

