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1. Tillægsaftalen  

For aftaler om MobilSikkerhed gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnements-

vilkår for YouSee’s mobiltjenester og Generelle Vilkår for levering og drift af 

YouSee’s tjenester (herefter YouSee’s Generelle Vilkår) eller Abonnementsvil-

kår for TDC’s mobiltjenester og Generelle Vilkår for levering og drift af TDC’s 

tjenester (herefter TDC’s Generelle Vilkår) afhængig af hvilken tjeneste, kun-

den abonnerer på. YouSee og TDC benævnes herefter tilsammen som ’You-

See’. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud.  

 

Det er en forudsætning for aftale om MobilSikkerhed, at kunden har en aftale 

om et abonnement på YouSee’s eller TDC’s mobiltjenester i én af visse be-

stemte abonnementsformer. Kunden kan ved henvendelse til YouSee eller TDC 

få oplyst hvilke abonnementsformer, der giver adgang til MobilSikkerhed.  

 

En aftale om MobilSikkerhed giver kunden adgang til følgende sikkerhedsfunk-

tioner: 

- Antityveri 

- Antivirus (Virusbeskyttelse) 

- Browserbeskyttelse 

 

Antityveri giver blandt andet kunden mulighed for geografisk sporing af tele-

fonen i forbindelse med bortkomst.  

 

Antivirus beskytter kundens terminal og data mod en række virus.  

 

Browserbeskyttelse øger sikkerheden ved kundens brug af terminalen.  

 

Brug af MobilSikkerhed (Antityveri, Antivirus samt Browserbeskyttelse) forud-

sætter, at kundens mobilterminal, udstyr og programmer er beregnet til det. 

 

Oplysning om de til enhver tid gældende priser for MobilSikkerhed kan fås ved 

henvendelse til YouSee. 

 

 

2. YouSee’s erstatningsansvar 

MobilSikkerhed udelukker ikke fuldstændig virusinficering af kundens hardware 

og software, tredjemands adgang til kundens data (hacking) mv. YouSee er 

uden ansvar for disse forhold.      

 

I øvrigt gælder pkt. 15.C i YouSee’s Generelle Vilkår. 
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3. Software og Licensaftale 

Kundens brug af sikkerhedsfunktionerne kræver, at kunden downloader og in-

stallerer et program (software i form af applikation (App)) til kundens mobil-

terminal. Den downloadede software er kun til brug for kundens mobilabonne-

ment hos YouSee.  

 

Som et led i installationen, skal kunden indgå en særskilt licensaftale om 

brugsret til sikkerhedsfunktionerne direkte med licenshaver.  

 

Licensaftalen skal gennemgås og særskilt accepteres af kunden, første gang 

kunden via sin terminal foretager login til sikkerhedsfunktionerne. Kunden ind-

går således et direkte aftaleforhold med licenshaver, som YouSee alene formid-

ler og ikke er part i. Kunden opnår med accept over for licenshaver en licens i 

form af en ikke-eksklusiv brugsret til sikkerhedsfunktionerne på de fastsatte li-

censvilkår. Kunden overtager ingen immaterielle rettigheder, ophavsrettigheder 

eller lignende ud over den tillagte brugsret. Kunden indestår for, at en eventuel 

bruger af terminalen, der accepterer de elektroniske vilkår, er i stand til at for-

pligte kunden og for, at de pågældende licensvilkår overholdes og efterleves af 

kunden. 

 

YouSee fremsender i visse tilfælde oplysninger om kundens telefonnummer til 

licenshaver i forbindelse med aftaleindgåelsen. I nogle situationer, herunder i 

forbindelse med support, kan YouSee have behov for at kontakte licenshaver. I 

disse situationer vil det ligeledes kunne være nødvendigt at give de samme op-

lysninger om kunden til licenshaver. Med indgåelsen af aftaler om MobilSikker-

hed accepterer og samtykker kunden til, at YouSee fremsender disse oplysnin-

ger til licenshaver, samt at licenshaver kan benytte oplysningerne til at af-

hjælpe kundens problemer og lignende.  

 

Datatrafik, der udveksles mellem kundens terminal og licenshavers server, er 

krypteret. Ved kundens brug af tjenesten i udlandet via udenlandske mobilud-

byderes net (roaming), kan det dog forekomme, at der ikke sker korrekt kryp-

tering.  

 


