Generelle vilkår og betingelser for mobiltjeneste
Definitioner
1.

I denne aftale har nedenstående ord følgende betydninger:
(a) "Konto" betyder din kundekonto/dine kundekonti for dit køb og din brug af JOimobiltjenesten.
(b) "ACN", "os", "vi" eller "vores" betyder ACN Danmark A/S med adresse på Holbergsgade 14, 2.
tv. 1057 København, Danmark.
(c) "ACN-forretningspartner" betyder den mobilnetoperatør, som administrerer det mobile
netværk, der anvendes til at levere JOi-mobiltjenesten til dig og andre partnere, ACN
samarbejder med i forbindelse med leveringen af JOi-mobiltjenesten.
(d) "Yderligere serviceydelser" betyder enhver ekstra eller supplerende serviceydelse, som du
vælger at bruge, herunder boosts, særlige serviceydelser, internationale serviceydelser,
serviceydelser du anvender i forbindelse med roaming i udlandet eller
nummeroplysningstjenester.
(e) "Tjenester med aldersbegrænsning" betyder enhver tjeneste, som kun må anvendes af
kunder over 18 år i henhold til Prisvejledningen.
(f) "Aftale" betyder disse Generelle vilkår og betingelser for mobiltjenester samt den til enhver
tid gældende Fortrolighedspolitik og Prisvejledning.
(g) "Alternativ roamingudbyder" betyder en anden roamingudbyder end ACN inden for den
Europæiske Union, eller som ACN's forretningspartnere har indgået roamingaftale med i det
relevante land.
(h) "AUP" eller "Politik for acceptabel brug" betyder vores politik for acceptabel brug i henhold
til beskrivelsen i Prisvejledningen.
(i) "Boosts" betyder en ekstra kredit, som kan købes for en specifik Yderligere serviceydelse i
henhold til beskrivelsen i Prisvejledningen.
(j) "Gebyrer" betyder alle afgifter og gebyrer, herunder tillægsgebyrer, for JOi-mobiltjenesten i
henhold til beskrivelsen i Prisvejledningen.
(k) "Kunde", "dig" eller "din" betyder en person, som køber og/eller anvender JOimobiltjenesten.
(l) "Kundeportal" betyder JOi's selvbetjeningshjemmeside for kunder på www.joitelecom.dk
eller en anden URL-adresse angivet af os.
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(m) "Kundeservice" betyder den kundeserviceafdeling, der beskæftiger sig med JOimobiltjenesten. Du kan ringe til kundeservice fra din JOi-telefon på tlf. 070 302 211 eller +45
70302211 fra enhver anden telefon, når du ringer fra udlandet. Du kan også kontakte
kundeservice på kundeportalen via chat eller e-mail på support@joitelecom.dk.
(n) "Ikrafttrædelsesdato" har den betydning, der er anført i punkt 8.
(o) "Selvstændig virksomhedsejer" eller ”IBO” er en person eller forretningsenhed, der er
autoriseret af ACN til at reklamere for JOi-mobiltjenesten.
(p) "JOi-mobiltjeneste" er en mobiltelefontjeneste leveret af ACN i henhold til disse Generelle
vilkår og betingelser for mobiltjenesten.
JOi er et varemærke tilhørende LKN
Communications, Inc.
(q) "Bestillingsdato" betyder den dato, ACN accepterer din bestilling og bekræfter at levere JOimobiltjenesten til dig.
(r) "PIN-kode" betyder dit personlige id-nummer, som bruges til at låse dit SIM-kort op med, og
som du finder på bagsiden af emballagen til SIM-kortet.
(s) ”Fortrolighedspolitik” betyder ACN’s nuværende politik for indhentning, opbevaring og
behandling af personlige oplysninger, som er tilgængelig på www.joitelecom.dk.
(t) "Prisvejledning" betyder ACN's nuværende prisliste, som er tilgængelig på kundeportalen, og
som kan rekvireres via kundeservice.
(u) "PUK-kode" betyder dine personlige nøgle til åbning af dit SIM-kort, som du finder på
bagsiden af emballagen til SIM-kortet.
(v) “Roaming” betyder, at du kan foretage og modtage telefonopkald og sms og sende og
modtage data, når du opholder dig uden for Danmark. “Roam Like At Home” betyder, at du
kan benytte din JOi-mobiltjeneste uden for Danmark inden for EU uden ekstra omkostninger,
indtil du når den grænse, der er fastlagt i dit abonnement.
(w) “Strive for 5” betyder det kundehenvisningsprogram, der er tilgængeligt for brugere af JOimobiltjenesten i henhold til betingelserne i punkterne 57 til 67.
(x) "Særlige serviceydelser" betyder enhver Yderligere serviceydelse, som faktureres til en særlig
takst i henhold til beskrivelsen i Prisvejledningen.
(y) "Tjenestestartdato" har den betydning, der er anført i punkt 9.
(z) "SIM" eller "SIM-kort" betyder: (1) et kort leveret af ACN (når vi har bekræftet din bestilling),
som giver dig adgang til JOi-mobiltjenesten, men du skal først aktivere den; eller (2) et kort
man har fået af en IBO, som du kan bruge til JOi-mobiltjenesten, men du skal først vælge dit
JOi-abonnement og indsende en ny bestilling (dit SIM-kort aktiveres automatisk når vi har
bekræftet din bestilling).
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(æ) "sms" betyder tjenesten til at sende korte beskeder, som anvendes til at sende sms med JOimobiltjenesten.

JOi-mobiltjenesten
2.

JOi-mobiltjenesten er en mobiltelefonitjeneste, der giver dig tilladelse til at foretage og modtage
opkald og sms-beskeder samt sende og modtage data trådløst, når der sidder et SIM-kort i en
kompatibel, korrekt konfigureret mobiltelefon med adgang til 3G eller 4G. ACN leverer kun
elektroniske kommunikationstjenester i områder dækket af et 3G- eller a 4G-net. Vi understøtter
ikke 1G- og/eller 2G-enheder.

3.

JOi-mobiltjenesten omfatter alene SIM-kort.

4.

JOi-mobiltjenesten henvender sig til forbrugere med bopæl eller som bor det meste af året i
Danmark og er på ingen måde beregnet til kommerciel eller erhvervsmæssig brug. Du kan bruge
JOi-mobiltjenesten til roaming uden for Danmark uden ekstra omkostninger, indtil du når den
grænse, der er fastsat i dit abonnement, hvorefter du vil blive opkrævet en lokal takst i
overensstemmelse med Prisvejledningen. Du er berettiget til at vælge en anden roamingudbyder
(Alternativ roamingudbyder) uden yderligere abonnement eller omkostninger. Find flere
oplysninger om dækning, roaming og brug i udlandet på www.joitelecom.dk og i Prisvejledningen.

5.

JOi-mobiltjenesten omfatter Særlige serviceydelser og i nogle tilfælde også Tjenester med
aldersbegrænsning, forudsat at du er mindst 18 år gammel og ikke viser eller sender indhold fra
Tjenester med aldersbegrænsning til personer under 18 år. For at få adgang til Tjenester med
aldersbegrænsning skal du kontakte kundeservice. Du kan også tilgå tjenesterne via
kundeportalen.

6.

Du kan overføre og sende dit eget indhold med JOi-mobiltjenesten. Du giver os, herunder vores
teleoperatør, en vederlagsfri, tidsubegrænset og verdensomspændende licens til at opbevare,
sende og på anden vis behandle indhold, du overfører via JOi-mobiltjenesten.

7.

Du kan foretage gratis opkald til nødnumre fra din telefon ved at ringe på tlf. 999 eller 112. Når du
befinder dig uden for dit dækningsområde i Danmark, vil hverken dit mobilnummer eller dine
lokationsdata blive sendt til nødnumre. Hvis du har brug for at ringe til nødnumrene, når du
anvender roaming i udlandet, skal du ringe 112, men dine lokationsdata vil muligvis ikke blive sendt.
Hvis du har nedsat hørelse eller er talehæmmet og har brug for akut hjælp, kan du sende en sms
med oplysninger om, hvor du befinder dig, til tlf. 999 eller 112 – sms'en vil blive konverteret og
sendt til den relevante nødtjeneste. Dog skal du tilmelde din mobiltelefon for at kunne anvende
denne tjeneste.

Aftalestart og løbetid
8.

Ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale er den tidligste af følgende datoer: (1) Bestillingsdatoen
eller (2) den dato, vi leverer JOi-mobiltjenesten til dig. Din fortrydelsesperiode starter på
Ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale i henhold til beskrivelsen i punkt 77.
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9.

Din "Tjenestestartdato" er den tidligste af følgende datoer: (1) den dato, hvor ACN begynder at
levere JOi-mobiltjenesten til dig, eller (2) inden for 14 dage fra bestillingsdatoen. Din
tjenestestartdato vil enten være på eller efter Ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale og kan være
inden for Tilbagetrækningsperioden i henhold til punkt 80. Hvis du køber mere end ét SIM-kort,
kan der være forskellige Tjenestestartdatoer for hver JOi-mobiltjeneste. Du vil ikke blive faktureret
for din JOi-mobiltjeneste før din Tjenestestartdato.

10. Du er forpligtet til at udlevere nøjagtige oplysninger til ACN på tidspunktet for oprettelsen af
abonnement. Såfremt de oplysninger, du udleverer, er forkerte, unøjagtige eller ufuldstændige,
kan ACN kontakte dig efter Bestillingsdatoen for at anmode om, at du retter oplysningerne.
Undlader du at korrigere oplysningerne, er ACN berettiget til at annullere din bestilling og opsige
aftalen.
11. Denne aftaler løber i en tidsubegrænset periode og er gældende, indtil den opsiges af ACN eller
dig i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne aftale.

Beskyt din PIN-kode, adgangskoder og SIM-kort
12. SIM-kortet er ACN's ejendom, selv hvis du har fået det hos en ACN-IBO. Alle rettigheder, herunder
ophavsrettigheder samt patenter og varemærker i relation til JOi-mobiltjenesten, SIM-kortet og
underliggende indhold tilhører og er forbeholdt ACN eller ACN's forretningspartnere. Du er
udelukkende berettiget til at anvende SIM-kortet til at opnå adgang til JOi-mobiltjenesten i
overensstemmelse med disse Generelle vilkår og betingelser for mobiltjenesten. Vi er berettigede
til til enhver tid at tilbagekalde dit/dine SIM-kort med henblik på opgraderinger, ændringer, i
forbindelse med misbrug, eller hvis din aftale ophører. Hvis dit SIM-kort tilbagekaldes med henblik
på opgraderinger eller ændringer, og du ikke modtager et erstatnings-SIM-kort og derfor ikke kan
bruge din JOi-mobiltjeneste, vil du ikke blive faktureret for den periode, hvor du ikke har kunnet
bruge din JOi-mobiltjeneste.
13. Du vil modtage et SIM-kort, en PIN-kode og en PUK-kode (oplåsningskode) fra ACN til brug af JOimobiltjenesten. Dit SIM-kort vil blive blokeret, hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange. Du
skal bruge din PUK-kode eller kontakte kundeservice for at låse dit SIM-kort op i tilfælde af
blokering.
14. Hvis du har modtaget dit SIM-kort, skal du aktivere det for at få adgang til JOi-mobiltjenesten. For
at aktivere dit SIM-kort skal du gå til kundeportalen på www.joitelecom.dk og følge instrukserne,
som blev leveret sammen med dit SIM-kort. Hvis du ikke aktiverer dit SIM-kort, er ACN berettiget
men ikke forpligtet til automatisk at aktivere dit SIM-kort for dig. Hvis du har fået dit SIM-kort hos
en ACN-IBO, skal du først sende en bestilling via kundeportalen med dit valgte JOi-abonnement,
og skal muligvis betale et gebyr for SIM-kortet i henhold til Prisvejledningen. Når vi har bekræftet
din bestilling, aktiveres dit SIM-kort automatisk af ACN.
15. Du er ansvarlig for enhver brug af din JOi-mobiltjeneste. Du skal beskytte dit SIM-kort og sikre, at
du til enhver tid er i stand til at returnere det til os, hvis vi anmoder om dette, jf. disse Generelle
vilkår og betingelser for mobiltjenesten. Du vil blive faktureret for enhver udskiftning af dit SIMkort (få flere oplysninger i Prisvejledningen), medmindre det er design- eller konstruktionsmæssigt
defekt. Du skal beskytte og hemmeligholde alle PIN- og adgangskoder. Du skal straks ændre din
PIN- eller adgangskode, hvis du bliver opmærksom på, at uvedkommende får adgang til din JOiACN Danmark A/S
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mobiltjeneste uden din tilladelse. ACN og ACN's forretningspartnere er ikke ansvarlige for tab lidt
af dig som følge af uvedkommendes brug af dine PIN- eller adgangskoder.
16. Du skal straks informere kundeservice, hvis du mister dit SIM-kort, hvis dit SIM-kort bliver stjålet,
eller du har mistanke om misbrug eller uautoriseret brug af din JOi-mobiltjeneste. Du skal også
informere ACN om, at du har mistet dit SIM-kort, eller at det er blevet stjålet, via kundeportalen.
En sådan meddelelse vil medføre, at dit SIM-kort øjeblikkeligt blokeres, og at din JOi-mobiltjeneste
sættes i bero. Såfremt din JOi-mobiltjeneste sættes i bero, er denne aftale fortsat gældende, og du
er fortsat ansvarlig for betaling af enhver tilbagevendende månedlig betaling. I tilfælde af tyveri
skal du melde det til politiet eller relevante myndigheder for at være berettiget til at modtage et
nyt SIM-kort uden beregning. Du er ansvarlig for alt forbrug på din JOi-mobiltjeneste, indtil du har
kontaktet kundeservice. ACN kan ikke gøres ansvarlig for konsekvenserne af et tyveri, som er
politianmeldt, herunder låsning af telefon eller mobil, selvom dette er anmeldt til politiet.

Dine forpligtelser over for ACN
17. Du bekræfter, at du: (1) er mindst 18 år gammel, (2) har tilladelse og fuld juridisk bemyndigelse til
at abonnere på JOi-mobiltjenesten, og (3) at alle oplysninger udleveret af dig til ACN i forbindelse
med denne aftale er nøjagtige og fuldstændige. Du kan opdatere dine oplysninger via
kundeportalen eller ved at kontakte kundeservice. Du giver ACN og enhver af ACN's
forretningspartnere tilladelse til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger til at levere JOimobiltjenesten til dig.
18. Du skal altid samarbejde med os og følge vores instrukser for at sikre retmæssig brug af og
sikkerhed i forbindelse med JOi-mobiltjenesten. Du bekræfter, at du kun vil bruge SIM-kortet i
kompatible og korrekt konfigurerede mobiltelefoner i overensstemmelse med denne aftales
punkt 2. Ethvert forsøg på at bruge SIM-kortet i andre mobiltelefoner kan medføre alvorlig skade
på mobiltelefonen og forhindre dig i at bruge den, herunder foretage nødopkald. I sådanne
tilfælde er ACN og ACN's forretningspartnere ikke ansvarlige for skader eller problemer med brug
af tjenesten.
19. Du må kun anvende JOi-mobiltjenesten i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i
denne aftale og til personligt brug. Du må ikke videresælge eller anvende JOi i erhvervsmæssig
sammenhæng, herunder til teleshops, operatøraktiviteter, telemarketingfirmaer, leverandører af
forudbetalte kort og call-center-aktiviteter.
20. Du må ikke begrænse, forhindre eller manipulere med andre brugeres anvendelse af JOimobiltjenesten eller medbrugere af infrastruktur, som JOi-mobiltjenesten er baseret på. Hvis dine
handlinger, hvad enten de er forsætlige eller ej, forårsager en afbrydelse i din JOi-mobiltjeneste
eller giver driftsforstyrrelser for andre brugeres eller medbrugeres tjeneste, er ACN berettiget til
at reducere hastigheden af eller sætte begrænsninger for din JOi-mobiltjeneste eller sætte den i
bero.
21. Du må ikke bruge JOi-mobiltjenesten, SIM-kortet eller telefonnummeret eller give andre tilladelse
til at bruge JOi-mobiltjenesten, SIM-kortet eller telefonnummeret: (1) til ulovlige eller upassende
formål, (2) til svigagtige, kriminelle eller andre ulovlige aktiviteter, (3) på en måde, som er i
modstrid med offentlig orden eller moral eller opfordrer til voldelige handlinger, herunder
racehad, (4) på en måde, som krænker andre personers rettigheder, herunder ophavsret eller
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andre immaterielle rettigheder, (5) beskæftige dig med hacking, spam, e-bombing, phishing eller
lignende aktiviteter, (6) sprede computervira, trojanske heste eller andre programmer udviklet
med henblik på at skade hardware eller software tilhørende ACN eller tredjemand, (7) kopiere,
lagre, ændre, offentliggøre eller distribuere JOi-mobiltjenesten eller indhold (herunder
ringetoner), medmindre du har fået udtrykkelig tilladelse til dette, (8) downloade, sende eller
overføre indhold af/med en overdreven størrelse, mængde eller hyppighed, (9) under ingen
omstændigheder bryde nogen sikkerhedsmæssige foranstaltninger eller på anden vis beskadige
eller forstyrre vores netværk, andres netværk eller systemer eller JOi-mobiltjenesten, (10) forfalske
eller slette nogen forfatterbidrag, juridiske meddelelser eller angivelser af ejendomsret eller
etiketter om oprindelsesstedet for softwaren eller andet indhold i en fil, du overfører, og (11)
anvende eller videregive sagsmapper eller oplysninger om kunder til andre.
22. Du må ikke vise eller sende indhold fra Tjenester med aldersbegrænsning til personer under 18 år.
Du skal også sikre dig, at du har deaktiveret enhver adgang til Tjenester med aldersbegrænsning,
hvis du lader en person under 18 år bruge din mobiltelefon.
23. Hvis vi har mistanke om manglende overholdelse af punkterne 18, 19, 20, 21 eller 22 i denne aftale,
er vi berettiget til at sætte din JOi-mobiltjeneste i bero eller opsige den.
24. I tilfælde af en væsentlig forøgelse i dit månedlige forbrug af JOi-mobiltjenesten, herunder
overskridelse af den øvre grænse for de ydelser, der er omfattet af din ordning, jf. vores politik for
acceptabel brug, er vi berettigede til at sætte din JOi-mobiltjeneste i bero efter forudgående varsel
til dig. Du vil kunne bruge din JOi-mobiltjeneste igen, når det skyldige beløb er betalt og behandlet,
og din tjeneste genaktiveret. Der kan være en forsinkelse fra modtagelsen af betalingen til
genaktiveringen af din tjeneste.
25. Hvis du anvender JOi-mobiltjenesten i et land uden for Danmark og EU, kan din brug af JOimobiltjenesten være underlagt de love og bestemmelser, der er gældende i det pågældende land.
ACN er ikke ansvarlig for din manglende overholdelse af sådanne love og bestemmelser.
26. Vores politik for acceptabel brug indeholder flere oplysninger om reglerne for brug af din JOimobiltjeneste for at undgå overdreven brug og forebygge misbrug.

Internetsikkerhedsforanstaltninger
27. ACN og ACN's forretningspartnere har ikke kontrol over de hjemmesider, e-mails, audiovisuelle
programmer eller andre data tilgængelige eller lagret, udvekslet eller tilgået via JOimobiltjenesten. Vi anbefaler, at du installerer sikkerhedssoftware for at beskytte dig selv mod
almindelige risici forbundet med internettet. Vi opfordrer dig også til at træffe alle nødvendige
foranstaltninger for at sikre, at de rette sikkerhedsforanstaltninger er truffet for at filtrere uønsket
og upassende indhold, herunder blokering af Tjenester med aldersbegrænsning. Få flere
oplysninger på kundeportalen.

ACN's forpligtelser
28. ACN vil levere JOi-mobiltjenesten til dig inden for 30 dage fra bestillingsdatoen. Du er berettiget til
at anmode om tilbagebetaling og/eller opsige denne aftale, hvis ACN undlader at levere JOiACN Danmark A/S
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mobiltjenesten til dig inden for 30 dage som følge af en fejl fra vores side. Du mister din ret til
tilbagebetaling og/eller en opsigelse af denne aftale, hvis du har anmodet om en senere
leveringsdato, eller hvis du ikke har fremsat skriftlig anmodning til ACN 30 dage efter anmodning
om levering, og ACN undlader at levere JOi-mobiltjenesten inden for en rimelig periode efter en
sådan anmodning.
29. ACN vil med rimelig omhu og dygtighed løbende levere tjenester af høj kvalitet til dig og er
forpligtet til at rette op på fejl i relation til JOi-mobiltjenesten inden for et rimeligt tidsrum. JOimobiltjenesten er kun tilgængelig inden for vores dækningsområde. Inden for dette
dækningsområde kan der være områder, hvor du ikke har adgang til alle tjenester, eller hvor
dækningen på anden vis er begrænset eller utilgængelig. Når du befinder dig i områder, som ikke
er dækket af vores netværk, er tjenesterne afhængige af andre operatørers netværk. Det betyder,
at det er uden for vores kontrol. Find flere oplysninger om dækning på vores hjemmeside.
30. Mobilnetværkets art kan forårsage afbrydelser eller nedetid afhængig af antallet af brugere på et
givent tidspunkt. Høj netværkstrafik og andre faktorer uden for ACN's kontrol kan medføre, at der
opstår situationer, hvor JOi-mobiltjenesten er utilgængelig, eller kvaliteten af tjenesten påvirkes.
Eksempel: (1) Hvis ACN eller ACN's forretningspartnere har behov for at udføre opgradering,
vedligeholdelse eller andet arbejde på netværket eller JOi-mobiltjenesten, (2) når du befinder dig i
et område, som ikke er dækket at vores netværk eller bevæger dig uden for vores
dækningsområde, og (3) i forbindelse med andre forhold uden for vores kontrol, herunder
funktioner eller funktionalitet i din mobiltelefon, lovmæssige krav, manglende kapacitet,
driftsafbrydelser hos andre leverandører, fejl i andre kommunikationsnetværk, vejrmæssige
forstyrrelser eller radiointerferens som følge af kuperede landskaber, tunneller eller andre fysiske
forhindringer. Sådanne handlinger kan midlertidigt forstyrre din brug af JOi-mobiltjenesten, og vi
er ikke ansvarlig for afbrydelser eller reduceret servicekvalitet som følge af disse forhold.
31. ACN og ACN's forretningspartnere er ikke ansvarlige for brug af eller tillid til JOi-mobiltjenesten
eller dennes indhold eller for afbrydelser, fejl eller forsinkelser i JOi-mobiltjenesten. Dette omfatter
uden begrænsning enhver tjeneste vedrørende advarsler eller virusscanning. ACN og ACN's
forretningspartnere giver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til nøjagtighed,
fuldstændighed, kvalitet, valuta, funktionsdygtighed, kompatibilitet, sikkerhed eller
formålstjenlighed for JOi-mobiltjenesten eller indholdet af denne.
32. Begivenheder uden for vores kontrol såsom netværksfejl eller overtagelse af andre
kommunikationsleverandører eller som følge af din brug af udstyr, som ikke er standardudstyr,
strømsvigt, uvejr, regeringsindgreb eller arbejdskonflikter og forhold, som ligger uden for ACN's
kontrol, kan potentielt forhindre os i at levere JOi-mobiltjenesten, herunder muligheden for at
foretage nødopkald, ud over at det kan påvirke servicekvaliteten. Sådanne begivenheder omtales
som “force majeure-begivenheder” i henhold til definitionen i gældende lovgivning. I sådanne
tilfælde er ACN ikke ansvarlig for fejl eller mangler, og du vil fortsat være ansvarlig for betaling for
brug af din ACN-mobiltjeneste, medmindre du opsiger din JOi-mobiltjeneste i overensstemmelse
med denne aftale. ACN kan foretage ændringer af kommunikationsnetværket eller JOimobiltjenesten uden forudgående varsel til dig for at sikre at JOi-mobiltjenesten fungerer
ordentligt, eller hvis det kræves af en offentlig myndighed eller en anden tredjepart.
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Nummerflyt
33. Du kan flytte dit eksisterende telefonnummer til ACN. Du skal sende en anmodning om
nummerflyt til os via kundeportalen. Når vi har bekræftet oplysningerne i din
nummerflytteanmodning, vil vi informere dig om datoen for flytning af dit telefonnummer til ACN.
Hvis flytningen er forsinket, og vi er ansvarlige for forsinkelsen, kan du være berettiget til en
forholdsmæssig tilbagebetaling af dine månedlige betalinger, beregnet fra første forsinkelsesdag.
34. Opkaldsfunktioner og hjælpefunktioner leveret af din tidligere operatør – såsom opkaldsspærring,
aftaler om fakturakontrol og overvågning af faktureringsafvigelser – vil ikke automatisk være
dækket af denne aftale. Find flere oplysninger om, hvilke funktioner der tilbydes for JOimobiltjenesten på kundeportalen.

Gebyrer og betaling
35. Du accepterer at betale alle gebyrer vedrørende din JOi-mobiltjeneste, uanset om du eller en
anden anvender din JOi-mobiltjeneste eller SIM-kortet. Du er ansvarlig for uautoriseret brug og
misbrug, medmindre du informerer ACN i henhold til punkt 16. Du er ansvarlig for alle opkald til
specialnumre, premium-numre og/eller internationale numre, medmindre du informerer ACN i
overensstemmelse med punkt 16.
36. ACN vil fakturere dig i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Prisvejledning. Alle
beløb er inklusive moms. Moms er angivet separat på fakturaen under gebyrer. Vi fakturerer dig
som regel månedsvis forud for tilbagevendende gebyrer, herunder månedlige abonnementer, og
bagud for forbrugsbaserede gebyrer, herunder opkald. Forbrugsbaserede gebyrer vil som regel
fremgå af din næste faktura, men de kan også blive faktureret på et senere tidspunkt. i det
omfang at det er tilladt i henhold til lov. Vi er berettigede til at udstede reviderede fakturaer for
tidligere måneder. Vi kan fakturere dig oftere end månedligt, fx hvis dit forbrug væsentligt
overstiger de beløb, der er gældende for din ordning.
37. Du accepterer at modtage elektroniske fakturaer for din JOi-mobiltjeneste. ACN vil sende en e-mail
til den e-mailadresse, du oplyser til ACN, som fortæller dig, at din faktura ligger klar til dig på
kundeportalen. Du kan få udstedt en standardfaktura eller en udspecificeret faktura.
Standardfakturaer opsummerer dit telefonforbrug, mens udspecificerede fakturaer også
indeholder oplysninger om de telefonnumre, du har ringet til, hvor de sidste fire cifre kan være
slørede. Alle fakturaer er tilgængelige på kundeportalen i 12 måneder fra udstedelsesdatoen, og
du kan få adgang til den elektroniske udgave hele døgnet rundt, alle ugens dage. Du vil muligvis
blive opkrævet et gebyr i overensstemmelse med Prisvejledningen, hvis du anmoder om en papir
faktura eller en kopi af en faktura.
38. Du skal informere os 14 dage i forvejen, hvis du får ny fakturerings- eller e-mailadresse. Du kan
ændre dine oplysninger via kundeportalen eller ved at kontakte kundeservice. Du er ansvarlig for
fakturaer sendt til din tidligere fakturerings- eller e-mailadresse, hvis du ikke informerer os om
ændringen. ACN er ikke ansvarlig, hvis en faktura eller e-mail ikke leveres af årsager uden for vores
kontrol.
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39. Du er ansvarlig for at sikre, at dine betalingsoplysninger (fx oplysninger vedrørende kredit- eller
debetkort eller automatiske betalinger) er fuldt opdaterede. Hvis dine betalingsoplysninger
ændrer sig, skal du opdatere dem via kundeportalen eller kontakte kundeservice.
40. På tidspunktet for oprettelsen af et abonnement skal du sende oplysninger om dit kredit- eller
debetkort med henblik på forudbetaling, ligesom du skal sende dine oplysninger til brug for
automatiske træk til tilbagevendende betalinger. Du giver ACN tilladelse til at trække en betaling
fra dit kredit- eller debetkort på tidspunktet for abonnementets ikrafttrædelse og til
tilbagevendende betalinger, indtil din betalingsaftale er blevet oprettet. Når vi har behandlet din
betalingsaftale, giver du ACN tilladelse til automatisk at debitere din bankkonto for
tilbagevendende betalinger.
41. Hvis betalingen afvises senere, er ACN berettiget til at trække det fulde skyldige beløb fra dit
debet- eller kreditkort, afhængig af hvilket du har oplyst på tidspunktet for oprettelse af
abonnementet, eller som aktuelt er registreret hos ACN.
42. Hvis en betaling er blevet afvist eller afmeldt tidligere pga. forkerte eller gamle oplysninger sendt
af dig, og hvis du undlader at give ACN de korrekte oplysninger, inden for fem dage efter at ACN
har anmodet derom, giver du din tilladelse til, at ACN foretager et automatisk træk på dit
kreditkort i forbindelse med alle fremtidige betalinger i henhold til disse Generelle vilkår og
betingelser for mobiltjenesten, indtil din betalingsaftale er blevet genoprettet.
43. Du vil blive opkrævet et gebyr i overensstemmelse med Prisvejledningen, hvis betalinger foretaget
via automatiske træk, kredit- eller debetkort afvises eller afmeldes. Vi er også berettiget til at
sætte tjenesten i bero eller opsige aftalen i tilfælde af manglende betaling, jf. punkt 68. Derudover
vil ACN søge at få dækket alle omkostninger, gebyrer og udgifter, vi pådrager os som følge af
manglende betaling, af dig.
44. Du accepterer at betale alle gebyrer senest på den forfaldsdato, der er angivet på fakturaen. Hvis
du betaler efter forfaldsdatoen, vil du blive opkrævet et gebyr i overensstemmelse med
Prisvejledningen som kompensation til ACN for din misligholdelse af denne aftale. Alternativt kan
ACN beregne renter på ethvert skyldigt beløb op til det højeste beløb tilladt i henhold til lov. ACN
vil desuden søge at få dækket omkostninger, gebyrer og udgifter, vi pådrager os for ikke-betalte
eller skyldige gebyrer, herunder gebyrer fra inkassovirksomheder, sagsomkostninger og
advokathonorarer, af dig.
45. Du accepterer desuden at godtgøre ACN for ethvert tab, krav, herunder erstatningskrav, samt
omkostninger og udgifter, ACN pådrager sig, hvis du undlader at opfylde dine forpligtelser i
henhold til denne aftale.
46. Hvis du er uenig i nogle gebyrer, kan du gøre skriftlig indsigelse ved at kontakte kundeservice. Du
skal betale ethvert gebyr, som du ikke har gjort skriftlig indsigelse mod. Vi vil ikke sætte din JOimobiltjeneste i bero eller opsige den, mens vi undersøger en bona fide-tvist. Hvis vi ikke
imødekommer din indsigelse, vil vi sætte inddrivelsen af det beløb, sagen drejer sig om, i bero i en
periode på fire uger, fra datoen hvor du blev informeret om beslutningen. Du har mulighed for at
klage over vores beslutning til Teleankenævnet.
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47. Hvis du er berettiget til at modtage tilbagebetaling for et gebyr, vil det relevante beløb i første
omgang blive brugt til at betale for skyldige gebyrer og efterfølgende indsat på din konto. Hvis du
ikke længere er kunde, vil ACN overføre ethvert tilbagebetalt beløb til din angivne bankkonto.
48. Ud over punkterne 93, 94 og 95 og i henhold til § 100, stk. 1-6 og 8-9 i lov om
betalingstjenesteloven med ændringer ("Betalingstjenesteloven") gælder desuden følgende:
48.1. ACN er ansvarlig over for kunden for tab som følge af tredjemands uberettigede
anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet er angivet i punkterne 48.2.48.6. Kunden er kun ansvarlig i henhold til punkterne 48.2.-48.6, hvis transaktionen er
korrekt registreret og bogført. I tilfælde af uberettiget brug af et betalingsinstrument
skal betalers udbyder straks tilbagebetale beløbet til betaleren. Kunden hæfter
imidlertid ubegrænset for tab som følge af, at kunden har handlet svigagtigt eller
forsætligt eller har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til § 93 i
Betalingstjenesteloven:
48.1.1.
beskytte de personlige sikkerhedsforanstaltninger i det anvendte
betalingsinstrument;
48.1.2.
anvende betalingsinstrumentet i overensstemmelse med vilkårene og
betingelserne i det valgte betalingsinstrument eller
48.1.3.
informere ACN om ethvert tab, uretmæssigt forbrug eller uautoriseret
brug af betalingsinstrumentet.
48.2. Medmindre der gælder et større ansvar i henhold til punkterne 48.3 eller 48.6, hæfter
kunden for op til 375 kr. for følgeskader for tredjemands uautoriserede brug af
betalingsinstrumentet,
hvis
de
personlige
sikkerhedsforanstaltninger
i
betalingsinstrumentet er blevet anvendt korrekt.
48.3. Medmindre der gælder et større ansvar i henhold til punkterne 48.6 eller 48.6, hæfter
kunden for op til 8.000 kr. for følgeskader for tredjemands uautoriserede brug af
betalingsinstrumentet, hvis ACN bekræfter, at de personlige sikkerhedsforanstaltninger i
betalingsinstrumentet er blevet anvendt korrekt, og at:
48.3.1.
kunden har undladt at informere ACN snarest muligt efter at have fået
kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den
personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes
kendskab;
48.3.2.
kunden har udleveret de personlige sikkerhedsforanstaltninger til den
person, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og forholdet
ikke er omfattet af punkt 48.6, eller
48.3.3.
kunden ved grov uagtsomhed har muliggjort den uberettigede
anvendelse.
48.4. Kunden hæfter med op til DKK 8.000 for tab som følge af tredjemands uberettigede
anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk
eller elektronisk, og den uberettigede i forbindelse dermed har anvendt en falsk
underskrift og ACN kan berettige dette:
48.4.1.
kunden eller en person, som kunden har betroet betalingsinstrumentet
til, har undladt at underrette ACN snarest muligt efter at have fået
kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller
48.4.2.
kunden eller en person, som kunden har betroet betalingsinstrumentet
til, ved grov uagtsomhed har muliggjort den uberettigede anvendelse.
48.5. Såfremt kunden hæfter i henhold til punkterne 48.3 eller 48.4, kan kundens samlede
ansvar ikke overstige DKK 8.000.
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48.6.

48.7.

48.8.

48.9.

48.10.

Kunden hæfter ubegrænset for tab i forbindelse med tredjemands uberettigede brug af
betalingsinstrumentet, når:
48.6.1.
de
personlige
sikkerhedsforanstaltninger
i
det
anvendte
betalingsinstrument har været anvendt korrekt, og
48.6.2.
ACN bekræfter, at kunden har udleveret de personlige
sikkerhedsforanstaltninger til den person, som har foretaget den
uberettigede anvendelse, og dette er sket under omstændigheder, hvor
kunden indså eller burde have indset, at der var en risiko for misbrug.
Uanset punkterne 48.2.-48.6. er ACN ansvarlig for uberettiget brug, når ACN har fået
besked om, at:
48.7.1.
betalingsinstrumentet er bortkommet,
48.7.2.
uvedkommende
har
fået
kendskab
til
de
personlige
sikkerhedsforanstaltninger, eller
48.7.3.
kunden af andre årsager ønsker blokering af betalingsinstrumentet,
48.7.4.
når årsagen skyldes handlinger udført af ACN’s medarbejdere, agenter
eller filial eller enhed, som ACN har udliciteret sine aktiviteter til, eller
disses passivitet.
Uanset punkterne 48.2.-48.6 er ACN ansvarlig for enhver uberettiget brug, hvis ACN har
undladt at træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte de personlige
sikkerhedsforanstaltninger i det anvendte betalingsinstrument.
Uanset punkterne 48.2.-48.6 er ACN ansvarlig, hvis tabet, tyveriet eller den
uautoriserede tilegnelse af betalingsinstrumentet eller betalingsinstrumentets
personaliserede sikkerhedsfunktioner, ikke kunne opdages af kunden inden uberettiget
brug.
Uanset punkterne 48.2.-48.6 er ACN ansvarlig, hvis kunden vidste eller burde have vidst,
at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

Indsamling og anvendelse af personoplysninger
49. ACN indsamler, vedligeholder og behandler personoplysninger, herunder dit navn og din adresse
og din fødselsdato ("personoplysninger"), inden for rammerne af Generelle regler for
databeskyttelse (”GDPR”) ved hjælp af elektroniske og ikke-elektroniske midler i forbindelse med:
(1) levering af JOi-mobiltjenesten til dig; (2) opfyldelse af vores forpligtelser og udøvelse af vores
rettigheder i henhold til denne aftale, (3) opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser over for
tredjemand, (4) enhver juridisk, økonomisk, regnskabsmæssig og administrativ funktion, (5)
beskyttelse af ACN's juridiske og kontraktmæssige rettigheder og (6) andre formål, der er tilladt i
henhold til lov. Du anerkender, at udleveringen af dine personlige oplysninger til disse formål er
essentiel for ACN's opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale. Såfremt du undlader
at udlevere dine personlige oplysninger, herunder holde dem up to date, eller din tilbagetrækning
af dit samtykke om at bruge dine personlige oplysninger, kan forhindre, at ACN kan levere JOimobiltjenesten til dig. Medmindre andet er angivet i denne aftale eller påkrævet i henhold til lov,
er ACN forpligtet til at behandle dine personlige oplysninger strengt fortroligt. Dine oplysninger vil
blive vedligeholdt i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik, i den udstrækning det er
tilladt i henhold til lov.
50. Du giver dit samtykke til, at ACN og tredjemand bruger dine personlige oplysninger til reklame,
markedsføring og salg af andre produkter og serviceydelser til dig, og du accepterer at modtage
ACN Danmark A/S
Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København, Danmark
CVR 24212572, moms: DK 2421 2572
Postadresse: Postboks 1850, 2300 København S., Danmark
Side 11
DK-MOBILE-T&C-DK-005

Generelle vilkår og betingelser for mobiltjeneste

reklame pr. post, e-mail og andre medier. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagetrækkes ved at
kontakte kundeservice. Hvis du har frabedt dig information i forbindelse med markedsføring ved
at registrere dig i Det Centrale Personregister på den såkaldte Robinsonliste, vil ACN ikke kontakte
dig i forbindelse med sådanne formål.
51. Du giver dit samtykke til, at vi må registrere dit navn, din adresse og dit telefonnummer i en
offentlig tilgængelig nummeroplysningstjeneste og tjenester drevet af os af en licenseret
tredjemand i henhold til dit ønske og kun i det omfang, at du har givet os tilladelse dertil. Dette
samtykke kan til enhver tid tilbagetrækkes ved at kontakte kundeservice.
52. Dit samtykke til videregivelse af dine personlige oplysninger til: (1) ACN Europe B.V. og andre
filialer af ACN, (2) deres respektive medarbejdere, eksterne konsulenter, rådgivere, distributører
og andre tredjemænd, (3) ACN's forretningspartnere og (4) andre tredjemænd som foreskrevet i
lov.
53. Du accepterer, at ACN videregiver dine personlige oplysninger og din kontohistorik til
kreditbureauer og bureauer til forebyggelse af svindel, som er berettigede til at opbevare disse
oplysninger på arkiv og videregive dem til tredjemand med henblik på kreditvurdering, for at
forhindre svindel, spore debitorer og inddrive gæld. Vi er berettiget til at slå dig op i
kreditbureauers registre, før vi accepterer din bestilling i denne aftales løbetid, ligesom de
pågældende bureauer er berettiget til at registrere en sådan søgning. Vi kan også udføre vores
identitets- og svindelkontrol hos bureauer til forebyggelse af svindel, herunder udenlandske
bureauer til forebyggelse af svindel. Hvis du ønsker oplysninger om de kreditbureauer eller
bureauer til forebyggelse af svindel, som modtager oplysninger om dig fra ACN, er du velkommen
til at kontakte kundeservice. Hvis du giver os forkerte eller unøjagtige oplysninger, og vi
identificerer eller har mistanke om svindel, registrerer vi dette i overensstemmelse med vores
interne politikker og/eller branchestandarder. Oplysninger om din brug af din konto kan også blive
videregivet til retshåndhævende myndigheder og andre kommunikationsvirksomheder som
foreskrevet i lov.
54. Du accepterer, at dit telefonnummer kan blive vist til personer, der ringer til dig. Du skal give ACN
meddelelse derom, hvis du ikke ønsker, at dit telefonnummer bliver vist. ACN vil gøre sig rimelige
anstrengelser for at overholde din anmodning. ACN er berettiget til at videregive dit navn, din
adresse, dit telefonnummer til nødstjenester eller som påkrævet i henhold til lov.
55. Du accepterer, at ACN er berettiget til at overvåge, registrere og arkivere telefonopkald og
skriftlig kommunikation (herunder e-mails) mellem dig og ACN med henblik på træning,
servicekvalitet, markedsføring samt til juridiske og lovmæssige formål.
56. Du er til enhver tid berettiget til at gennemse, korrigere og slette dine personlige oplysninger ved
at sende en skriftlig anmodning til kundeservice. Du accepterer løbende at opdatere dine
oplysninger via kundeportalen eller ved at kontakte kundeservice.
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Strive for 5: Kundehenvisningsprogram
Generelt
57. Hvis du har et aktivt abonnement til JOi-mobiltjenesten, kan du anbefale JOi-mobiltjenesten til
familie, venner, kolleger og andre mennesker, du kender. Du vil blive tildelt en måneds gratis
abonnement, som vil blive trukket fra din konto, så længe de er kunder, og samtlige betingelser i
punkterne 58-60 er opfyldt.

Betingelser for kvalificering
58. Du er berettiget til en måneds gratis abonnement under Strive for 5, hvis du (1) har et aktivt
abonnement på JOi-mobiltjenesten, (2) ikke er i misligholdelse af dine forpligtelser over for ACN, (3)
ikke er bagud med betalinger til ACN (dvs. ikke har nogen ubetalte beløb på din konto) og (4) har
henvist mindst fem nye abonnenter til JOi-mobiltjenesten, som ikke behøver at være på separate
konti, hvis de blot hver især opfylder betingelserne til kvalificering i henhold til punkt 60.
59. De nye abonnementer på JOi-mobiltjenesten kan være på en hvilken som helst JOi-telefonordning
undtagen JOi Liberty XS, forudsat at abonnenterne bruger JOi-mobiltjenesten i overensstemmelse
med punkt 4. Yderligere abonnementer tegnet af dig selv tæller også med i kvalificeringen under Strive
for 5.

Andre betingelser for kvalificering
60. Et abonnement på JOi-mobiltjenesten oprettet på baggrund af en henvisning fra dig kvalificerer sig
under Strive for 5, hvis:
(a) det er blevet aktiveret – abonnementer, der er blevet annulleret i henhold til punkt 77,
tæller ikke med i kvalificeringen
(b) der ikke er nogen udestående betalinger for det pågældende abonnement
(c) den kunde, der anvender abonnementet på JOi-mobiltjenesten, og dig begge bor i
Danmark
(d) abonnementet er omfattet af dine henviste abonnementer med angivelse af dit
telefonnummer under bestillingen eller ved at informere kundeservice seneste 30 dage
efter afgivelsen af ordren
(e) abonnementet ikke allerede selv modtager Strive for 5-kredit.

Strive for 5-kredit
61. Hvis du har abonnementer på fem JOi-mobiltjenester, der opfylder betingelserne i punkt 60, er du
berettiget til en måneds gratis abonnement, som vil blive krediteret din konto og fremgå af din
månedsfaktura.
62. Betingelserne for kvalificering for abonnenter henvist af dig gennemgås månedligt. Så længe dine
henviste abonnenter opfylder betingelserne i punkterne 58-60, kan du få fordel af en måneds gratis
abonnement.
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63. Du vil modtage en sms, i det øjeblik du har fem abonnementer, der opfylder betingelserne for
kvalificering.
64. Det kan tage op til to måneder at gennemføre en kredittransaktion. På tidspunktet for gennemførsel
af kredittransaktionen må du ikke være i misligholdelse af dine forpligtelser over for ACN eller i
restance med betalinger. Skatter og gebyrer på det krediterede beløb vil fortsat være gældende, i det
omfang det er relevant.

Diverse
65. Såfremt et kundeabonnement, der indgår i kvalificeringen, vurderes at være ugyldigt, forbeholder ACN
sig ret til at annullere det beløb, der er krediteret på din konto for JOi-mobiltjenesten, i
overensstemmelse med gældende lovgivning og ACN’s fakturaprocedurer.
66. ACN forbeholder sig ret til til enhver tid, med eller uden forudgående varsel, at ændre Strive for 5programmet efter eget skøn af hensyn til overholdelse af love og regler eller af administrative eller
andre årsager. ACN er også berettiget til til enhver tid at tilendebringe dette program efter eget skøn
med 30 dages forudgående varsel til dig, i det omfang det er muligt.
67. Såfremt ACN beslutter sig for at tilendebringe dette program, vil kvalificerende kreditter stadig
gælde i en periode på op til seks måneder efter slutdatoen for Strive for 5-programmet, forudsat
at:
(a) Du ikke er i misligholdelse af dine forpligtelser over for ACN
(b) Du ikke er i restance med dine betalinger til ACN
(c) Du fastholder de abonnementer, der indgik i kvalificeringen på slutdatoen for Strive for 5programmet
(d) De abonnementer, der indgår i kvalificeringen, fortsat opfylder betingelserne for
kvalificering i henhold til punkt 60 til udgangen af den pågældende seks måneders
periode.

Suspension og opsigelse ved manglende betaling
68. Undlader du at betale din faktura inden forfaldsdatoen, kontakter ACN dig pr. post, e-mail, sms eller
telefon for at gøre dig opmærksom på din betalingsforpligtelse. Betaler du ikke fakturaen inden den
forfaldsdato, der er angivet i rykkerskrivelsen, er ACN berettiget til at sætte dit JOi-mobilabonnement i
bero efter forudgående meddelelse til dig om restance med betaling. Hvis du undlader at betale
fakturaen inden den forfaldsdato, der er angivet i den anden rykkerskrivelse, er ACN berettiget til at
opsige denne aftale med øjeblikkelig virkning.
69. ACN er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af suspension eller opsigelse i henhold til
punkterne 16, 23 og 68.

Suspension af tjeneste
70. ACN er berettiget til at sætte din JOi-mobiltjeneste i bero ved manglende betaling i
overensstemmelse med punkt 68.
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71. ACN er berettiget til at sætte din JOi-mobiltjeneste i bero eller opsige denne aftale øjeblikkeligt og
uden varsel, hvis: (1) du væsentligt eller gentagne gange misligholder denne aftale, hvor gentagne
misligholdelser betyder tre misligholdelser eller flere inden for en periode på seks måneder, (2) du
bliver taget under konkursbehandling, undergår omorganisering eller bliver erklæret insolvent,
eller sådanne begæringer bliver fremsat over for dig, (3) du bidrager til handlinger, der påvirker
JOi-mobiltjenestens stabilitet, sikkerhed eller drift, er i strid med vores politik for acceptabel brug
eller indikerer potentielt misbrug, svindel eller usædvanlig eller overdreven brug, (4) ACN har
rimelig grund til at mistænke misbrug af tredjemand, (5) det er påkrævet i henhold til ordre,
instruks eller anmodning fra en offentlig myndighed, (6) det bliver nødvendigt af sikkerheds-,
netværks-, service- eller driftsmæssige årsager, eller (7) ACN er ude af stand til at levere JOimobiltjenesten af årsager, som er uden for ACN's kontrol. I tilfælde af suspension eller opsigelse
foranlediget af (5), (6) eller (7) vil ethvert forudbetalt beløb blive tilbagebetalt til dig, og du vil ikke
være forpligtet til at foretage yderligere betalinger til ACN.
72. ACN kan være nødsaget til at sætte hele eller dele af JOi-mobiltjenesten i bero for at udføre
planlagt netværks- og vedligeholdelsesarbejde. ACN vil gøre sig rimelige anstrengelser for at
informere dig på forhånd og forstyrre mindst muligt.
73. Såfremt din JOi-mobiltjeneste sættes i bero, vil du ikke kunne foretage udgående opkald
(undtagen nødopkald, som vil være tilladt, medmindre nødtjenesten har anmodet om, at denne
bliver sat i bero), og du vil ikke kunne modtage indgående opkald. Ligeledes vil du ikke kunne
anvende datatjenester eller sende og modtage sms.
74. Du er ikke berettiget til at modtage forudgående varsel om, at din JOi-mobiltjeneste sættes i bero,
men du vil blive informeret om det efterfølgende. Hvis din ACN-mobiltjeneste bliver sat i bero, skal
du kontakte kundeservice for at finde ud af, hvad du skal gøre for at få din tjeneste genoprettet.
Du vil muligvis blive opkrævet et gebyr i overensstemmelse med Prisvejledningen for
genoprettelse af din JOi-mobiltjeneste.
75. Hvis din JOi-mobiltjeneste sættes i bero som følge af dine handlinger eller udeladelser, accepterer
du, at (1) betale alle gebyrer i suspensionsperioden i overensstemmelse punkt 36, (2) at holde ACN
skadesløs for alle gebyrer, omkostninger og udgifter pådraget af ACN som følge af suspensionen
samt enhver efterfølgende reetablering, og (3) at ACN ikke er ansvarlig for tab lidt af dig.
76. ACN's suspension af din JOi-mobiltjeneste udelukker ikke, at ACN kan opsige denne aftale i
henhold til punkt 68.
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Opsigelse af denne aftale
Fortrydelsesret
77. Du er berettiget til at annullere denne aftale inden for 14 dage fra Ikrafttrædelsesdatoen i henhold
til beskrivelsen i punkt 8 ("Tilbagetrækningsperioden") uden at angive en årsag.
78. For at udøve din fortrydelsesret skal du enten sende en udfyldt fortrydelsesblanket, som du finder
på kundeportalen, eller anden skriftlig meddelelse til ACN. Du kan også annullere aftalen ved at
ringe til kundeservice. Hvis du informerer ACN om, at du ønsker at opsige denne aftale pr. telefon,
kan du blive bedt om at bekræfte din opsigelse skriftligt.
79. Hvis du udnytter din fortrydelsesret, vil vi tilbagebetale ethvert beløb modtaget fra dig inden for
14 dage fra datoen for din meddelelse om din beslutning om at opsige denne aftale.
Tilbagebetalingen fra ACN vil vil foregå ved brug af samme betalingsmetode, som du anvendte
ved betaling, medmindre andet er aftalt.
80. Du kan stadig gøre brug af din fortrydelsesret, hvis du har anmodet os om at begynde at levere din
JOi-mobiltjeneste i Tilbagetrækningsperioden, og vi er begyndt at levere den pågældende JOimobiltjeneste. Du vil imidlertid skulle betale os et beløb svarende til de tjenester, der er leveret til
dig, indtil du opsiger din aftale.

Opsigelse af denne aftale
81. Når Tilbagetrækningsperioden er udløbet, er du berettiget til at opsige denne aftale med 30 dages
skriftlig varsel eller ved at ringe til kundeservice. Hvis du anmoder ACN om opsigelse af denne
aftale pr. telefon, vil du blive bedt om at bekræfte din opsigelse skriftligt.
82. I henhold til punkt 68 er ACN berettiget til at opsige denne aftale uden varsel, hvis du undlader at
betale en faktura eller på anden vis misligholder denne aftale. ACN er også berettiget til til enhver
tid at opsige denne aftale med rimelig begrundelse ved at give dig 30 dages skriftlig varsel.
83. Endvidere er ACN berettiget til at opsige denne aftale med 30 dages skriftligt varsel, hvis vi ikke
længere har adgang til de andre operatørers netværk, som vi skal have adgang til for at levere JOimobiltjenesten til dig, eller hvis vi ikke længere kan levere JOi-mobiltjenesten som følge af forhold
uden for vores kontrol, eller fordi vi ophører med at drive forretning.

Konsekvenser af opsigelse
84. Opsigelse af denne aftale vil resultere i afbrydelse af din JOi-mobiltjeneste. Du vil ikke længere
kunne anvende JOi-mobiltjenesten, og du vil ikke længere kunne foretage udgående opkald,
herunder opkald til nødtjenester. Du kan også risikere at miste dit telefonnummer, ligesom du ikke
nødvendigvis kan få telefonnummeret igen.
85. Ved opsigelse vil ACN sende dig en slutfaktura. Du accepterer at betale alle gebyrer indtil
opsigelsesdatoen.
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86. Hvis din JOi-mobiltjeneste løber i en fast periode, og du opsiger den inden udløbet af en sådan
periode, accepterer du at godtgøre ACN for tidlig opsigelse i henhold til gældende lov. Denne
kompensation kan bestå af (1) ethvert resterende månedligt tilbagevendende gebyr i slutningen af
den faste periode, som kan være genstand for rabat; (2) ethvert gældende forbrugsgebyr
vedrørende din JOi-mobiltjeneste, og (3) ethvert gebyr, der kan frafaldes, (såsom gebyrer for
aktivering), eller rabatter, du har modtaget for den opsagte JOi-mobiltjeneste, således at ACN ikke
er anderledes stillet, end hvis kontrakten havde været opfyldt i den fastlagte periode. Når den
fastlagte periode er udløbet, kan du blive opkrævet et gebyr ved opsigelse af denne aftale. Få flere
oplysninger om disse gebyrer i Prisvejledningen. Hvis ACN skylder dig en tilbagebetaling, vil vi
fratrække ethvert beløb, du skylder os i henhold til denne aftale, og kreditere dig, hvis
tilbagebetalingsbeløbet overskrider det beløb, du skylder.
87. Hvis du har penge til gode, fratrækker ACN ethvert beløb, du skylder os i henhold til denne aftale,
fra dit tilgodehavende. ACN er forpligtet til at tilbagebetale ethvert udestående beløb inden for 30
dage efter den endelige fakturamodregning.

Ændringer til denne aftale
Ændringer foretaget af ACN

88. ACN er berettiget til at ændre disse Generelle vilkår og betingelser for mobiltjenester ved at give
dig varsel om ændringen. Om muligt, vil ACN give dig et varsel på om enhver ændring. ACN er
berettiget til at foretage ændringer uden forudgående varsel for at opfylde juridiske eller
lovmæssige krav. Hvis en ændring (undtagen ændringer, som er påkrævet i henhold til lov)
forventes at stille dig væsentligt dårligere, eller hvis vi beslutter at bringe JOi-mobiltjenesten eller
funktioner i JOi-mobiltjenesten til ophør, vil ACN give dig mindst 30 dages varsel forud for
implementering af ændringen, og du er berettiget til at opsige denne aftale uden at blive pålagt
bøde eller annullationsgebyrer, indtil en sådan ændring er blevet implementeret.
89. Hvis du fortsætter med at bruge JOi-mobiltjenesten, efter at en ændring af disse Generelle vilkår
og betingelser for mobiltjenesten er trådt i kraft, anses du for at have accepteret ændringen. ACN
er ikke ansvarlig for erstatningskrav rejste af dig som følge af sådanne ændringer.
90. Hvis de ændringer, vi laver, udelukkende vedrører Yderligere serviceydelser, er du berettiget til at
indstille brugen af eller annullere de Yderligere serviceydelser, men vil ikke kunne opsige din aftale.
91. ACN er berettiget til at ændre din telefonordning baseret på din brug af JOi-mobiltjenesten eller af
andre årsager efter ACN's rimelige skøn. ACN vil give dig varsel om enhver sådan ændring med
oplysninger om din nye telefonordning. I givet fald er du berettiget til at opsige denne aftale i
henhold til punkt 88, hvis ændringen er til væsentlig ugunst for dig.
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Ændringer foretaget af dig
92. Du kan ændre din JOi-mobiltjeneste via kundeportalen eller ved at kontakte kundeservice. Vi vil
informere dig om de økonomiske konsekvenser af enhver ændring. I nogle tilfælde vil du skulle
indgå en ny aftale og blive opkrævet et gebyr, hvis du tilføjer en JOi-mobiltjeneste eller ændrer din
telefonordning. Få flere oplysninger i Prisvejledningen.

Ansvarsbegrænsning
93. ACN og ACN's forretningspartnere er ikke ansvarlige for tab lidt af dig som følge af uagtsomhed,
misligholdelse, urigtige eller misvisende oplysninger, tab eller manglende tilgængelighed af JOimobiltjenesten eller andre årsager, for ethvert driftstab, salg, omsætning, kontrakter eller kunder,
skade på omdømme, tab af eller skade på software, data, oplysninger, pc eller andet udstyr, tab af
ledelses- eller personaletid, ethvert indirekte tab eller følgetab eller ethvert andet tab, som med
rimelighed kunne være forudset af ACN. JOi-mobiltjenesten er beregnet til personlig brug, og vi er
ikke ansvarlige for tab, hvis du anvender JOi-mobiltjenesten til erhvervsformål. ACN har intet
ansvar over for dig for nogen af ACN’s IBO’ers udtalelser, handlinger eller forsømmelser, der er i
modstrid med gældende love og bestemmelser.
94. ACN og ACN's forretningspartnere er ikke ansvarlige, hvis du (1) bruger JOi-mobiltjenesten eller
SIM-kortet i modstrid med denne aftale eller politik for acceptabel brug, (2) foretager ændringer i
JOi-mobiltjenesten eller SIM-kortet, eller (3) anvender JOi-mobiltjenesten eller SIM-kortet under
unormale eller forkerte driftsforhold.
95. Der er intet i denne aftale, der begrænser vores ansvar: (1) hvis du bliver skadet eller dør som følge
af ACN’s uagtsomhed, (2) pga. misbrug fra ACN’s side, eller (3) i det omfang at vores ansvar ikke
på anden vis kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lov. Vilkårene i denne aftale vil
ikke påvirke dine lovmæssige rettigheder, som ikke kan udelukkes af denne aftale.

Andre ting vi er nødt til at fortælle dig
96. Hvis du gør indsigelser mod en opkrævning eller ethvert andet aspekt af din JOi-mobiltjeneste,
skal du kontakte kundeservice. ACN vil forsøge at løse enhver tvist. Hvis vi ikke kan løse tvisten,
kan du kontakte Teleankenævnet.
97. Hvis du har købt dit produkt eller din serviceydelse online, kan du også benytte vores online
konfliktløsning ("ODR")-platform til løsning af din tvist. ODR-platformen administreres af EUKommissionen og er tilgængelig på alle EU-sprog. Du kan finde oplysninger om, hvordan du
indgiver en indsigelse via ODR-platformen på ec.europa.eu/odr. Hvis du vælger at benytte ODRplatformen, henviser vi til support@joitelecom.dk kundeservice e-mailadresse.
98. Denne aftale og alle rettigheder og forpligtelser i relation til den er underlagt dansk lov. Du er
underlagt den eksklusive jurisdiktion i domstolene i Danmark, når det gælder beslutninger
vedrørende enhver tvist (i eller uden for kontrakt) i relation til denne aftale.
99. Såfremt ACN, ACN's forretningspartnere eller du undlader at udøve eller håndhæve en rettighed,
beføjelse eller et retsmiddel i henhold til denne aftale, udgør dette ikke et afkald på rettigheder.
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100. Ethvert varsel, der skal gives under denne aftale, kan sendes pr. e-mail, post eller enhver anden
metode tilladt i henhold til lov.
101. Denne aftale er personlig for dig og kan ikke overdrages af dig. ACN er berettiget til at tage imod
instrukser vedrørende din konto fra enhver person, som vi mener handler i henhold til tilladelse fra
dig, eller er juridisk bemyndiget til at handle på dine vegne. Vi er berettigede til at overdrage vores
rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne aftale til en part, som accepterer fortsat at
overholde vores forpligtelser under denne aftale, forudsat at det ikke påvirker dine rettigheder
eller garantier givet af os. Ingen personer (ud over en eventuel person, til hvem overdragelsen
sker) kan drage fordel af denne aftale.
102. I nærværende aftale er hensigten, at vores teleoperatør vil være berettiget til at håndhæve enhver
rettighed, som denne er tildelt i henhold til denne aftale, og i det omfang vores teleoperatør vil
have samme rettigheder i forhold til dig, som hvis de var part til denne aftale.
103. Under særlige omstændigheder kan en offentlig myndighed bestille genallokering eller ændring af
telefonnumre, i hvilket tilfælde vi muligvis vil ændre dit nummer under JOi-mobiltjenesten.
104. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil
de tilbageværende bestemmelser i aftalen ikke påvirkes af dette. Vi er berettigede til at erstatte
enhver bestemmelse, som ikke har juridisk gyldighed, med en bestemmelse, der har.
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