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1. Tillægsaftalen
For aftaler om Favorit15 gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår
for YouSee’s telefonitjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for Favorit15 forud.
En aftale om ’Favorit15’ kan indgås i tillæg til et abonnement på YouSee’s
telefonitjeneste (PSTN) eller YouSee’s ISDN-tjeneste (ISDN2), herefter tilsammen benævnt tjenesten.
Ved aftale om Favorit15 opnår kunden rabat på samtaleforbruget, jf. pkt. 2.
Kunder, som abonnerer på ISDN30, korttidsabonnement eller Mini Tele abonnement, kan ikke indgå aftale om Favorit15.
Der kan kun indgås én aftale om Favorit15 for hver af kundens forbindelser til
tjenesten.
Aftale om Favorit15 kan ikke kombineres med andre af YouSees rabat- og
bonusordninger, medmindre der i abonnementsvilkårene for sådanne ordninger er givet mulighed herfor.
Oplysning om de til enhver tid gældende priser og rabatsatser for aftale om
Favorit15 kan fås ved henvendelse til YouSee.

2. Samtalerabat
Kunden får volumenbaseret samtalerabat ved opkald til danske fastnet numre,
der takseres til normal takst, opkald til 70-numre og opkald til udlandet. Der
ydes ikke rabat ved opkald til numre, der begynder med 1, 80 eller 90, opkald
til mobiltelefoner og personsøgere eller opkald til danske fastnet numre, der
ikke takseres til normal takst.
Samtalerabatten beregnes på baggrund af den samlede pris (opkaldsafgift og
forbrugsafgift) for opkald, der er omfattet af aftalen om Favorit15. Samtalerabatten beregnes kvartalsvis og samtidig med opgørelsen af den almindelige
telefonregning. Samtalerabatten fremgår af den almindelige telefonregning og
fratrækkes forbrugsafgifterne på denne.
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3. Samtalespecifikation
YouSee fremsender automatisk en specificeret regning til kunden med oplysning om alle fakturerede kald, jf. pkt. 9 i YouSee’s Generelle vilkår. Virksomheder kan dog kun få oplyst de kaldte numre med afblænding af de sidste 2
cifre.
Kunden kan med virkning fra førstkommende regning anmode om at modtage
en takstopdelt regning i stedet for en specificeret regning.

