Mobilt Bredbånd
Optimér din mobilitet med attraktive pakker på Mobilt Bredbånd
- din arbejdsdag er for vigtig til at nøjes med mindre
Få op til 1000 GB mobildata, musik, service og support på Danmarks bedste mobilnetværk.
Fra 2 til 1000 GB i én pakke
Hvad enten du kun er online fra tid til anden eller har
behov for en mobil arbejdsplads uden begrænsninger,
kan vi hjælpe dig til en god løsning med en lang række
fordele, service, support og stabilitet. Mobilt Bredbånd
går fra lille til næsten ubegrænset kapacitet. Det er op
til dig, hvad du har brug for.
Data i EU – og musik på farten
Du kan bruge Mobilt Bredbånd i EU og Norden, så du
skal ikke tænke på dyr roaming og ekstra regninger, når
du er afsted på forretningsrejse*. Du kan også streame
YouSee Musik ubegrænset i Danmark på vores stabile
4G-netværk.
Danmarks bedste mobilnetværk**
Hos TDC Erhverv bruger du Danmarks bedste mobilnetværk. Uafhængige eksperter har målt vores netværk til
at være hurtigst og bedst med suveræn oppetid og god
dækning overalt i Danmark.

Hvad kan du bruge data til?
Mobilt kontor
Til dig, med en fuldt mobil arbejdsplads, hvor hurtig og
stabil adgang til data er vigtigt.
Fx.:
• Arbejder på en mobil arbejdsplads, hvor I bruger meget
store datamængder til fx billeder, tegninger og andre datafiler
• Ofte arbejder et sted uden mulighed for anden adgang til
internet
• Ofte er på messer og konferencer

Hyppig brug på farten
Til dig, der hyppigt har brug for store datamængder på farten.
Fx.:
• Henter ofte billeder og datafiler på farten til fx præsentationer
• Arbejder en gang imellem et sted uden anden internet
adgang
• Fælles kontorbrug, hvis I er flere, der en gang imellem er på
farten
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* Se grænser for dataroaming i EU og Norden under de enkelte pakker.
** Teknologisk Institut slår i en landsdækkende undersøgelse fast, at TDC har Danmarks bedste netværk. Læs mere på tdc.dk/mobilnet.

Mobilt Bredbånd
Mobilt kontor

Hyppig brug på farten

Let databrug på farten

Til dig, med en fuldt mobil arbejdsplads,
hvor hurtig og stabil adgang til data er vigtigt.

Til dig, der hyppigt har brug for
store datamængder på farten.

Til dig, der bruger lidt data via en tablet
eller dongle på farten.

 40 GB data i EU
 4G hastighed
 Danmarks bedste
mobilnetværk
 YouSee Musik

 32 GB data i EU
 4G hastighed
 Danmarks bedste
mobilnetværk
 YouSee Musik

499,-

Oprettelse 99,-

399,-

Oprettelse 99,-

200 GB

 24 GB data i EU
 4G hastighed
 D
 anmarks bedste
mobilnetværk
 YouSee Musik

50 GB

10 GB

 18 GB data i EU
 4G hastighed
 D
 anmarks bedste
mobilnetværk
 YouSee Musik

299,-

10 GB data i EU
 4G hastighed
 Danmarks bedste
mobilnetværk
 YouSee Musik

172,-

224,-

Oprettelse 99,-

Oprettelse 99,-

Oprettelse 99,-

2 GB

 2 GB data i EU
 4G hastighed
 Danmarks bedste
mobilnetværk
 YouSee Musik

89,-

Oprettelse 99,-

Databrug uden for EU*
Tilvalg - Ugepakke 1 GB

1 GB

USA, Canada Tyrkiet, Thailand, Australien,
New Zealand, Grønland, Færøerne.

Tilvalg - Ugepakke 500 MB

500 MB

399,- pr. pakke*

USA, Canada Tyrkiet, Thailand, Australien, New Zealand, Grønland,
Færøerne, Indien, Singapore, Kina, Malaysia, Hong Kong, Japan,
Kasakhstan, Rusland.**

399,- pr. pakke*

Abonnementet 0,-

Abonnementet 0,-

* 	Datapakken (ugepakken) har en gyldighedsperiode på en uge (7 gange 24 timer) fra datapakken tages i brug, og ubrugt data overføres ikke. Ved køb af en
Weekly Travel pakke erstattes forbrugsloftet for dataroaming med pakkeprisen – gælder dog kun dataroaming i de lande, som pakken omfatter.
** I perioden 1. juni 2018 til 31. januar 2019 kan ’Weekly 500 MB travel+’-datapakken bruges i Rusland, Kasakhstan og Indien.
Ovenstående priser gælder ved en 2-årig TDC Erhverv Rabataftale.
Hvis du bruger alle data i pakken, sænker vi din hastighed frem til månedsskiftet. Du får en sms,
umiddelbart før du rammer loftet, og igen når du har ramt loftet. Pakkerne er uopsigelige i 12 mdr.
og kan herefter opsiges med et varsel på mindst 3 mdr.
Alle priser er ekskl. moms. Se i øvrigt aftalevilkårene.

I Mobilt Bredbånd 1000, 500, 200 og 50 GB er der en fair use-grænse på hhv. 40, 32, 24 og 18 GB
data pr. måned i EU og Norden. Hvis du overskrider denne grænse, får du en sms, og derefter koster
det 3,30 øre pr. MB. Gældende fra 01.01.2019.
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