Tillægsvilkår for Weekly travel:
Weekly 1 GB travel (ugepakke i 8 lande)
Weekly 500 MB travel+ (ugepakke i 13 lande)
Juni 2018

1. Tillægsaftalen
For aftaler om Weekly travel gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud.
Hvis kunden abonnerer på bestemte former for abonnement på TDC’s mobiltjenester, kan kunden tilvælge Weekly travel. Oplysning om hvilke abonnementsformer, der giver adgang til tilvalg af Weekly travel, og oplysning om
hvilke eventuelle andre tilvalgsmoduler Weekly travel ikke kan kombineres
med, kan fås ved henvendelse til TDC. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra
TDC, hvilken type Weekly travel, kunden har tilvalgt.
Weekly travel udbydes i nedenstående varianter og indebærer, at kundens forbrug af mobildata i udlandet (dataroaming) i udvalgte lande, jf. nedenfor, beregnes og takseres pr. påbegyndt datapakke af følgende størrelse:
•

Weekly 1 GB travel (ugepakke i 8 lande á 1 GB)

•

Weekly 500 MB travel+ (ugepakke i 13 á lande 500 MB)

En aftale om modulet Weekly 1 GB travel indebærer, at kundens forbrug af
mobildata i udlandet (dataroaming) i 8 lande – USA, Canada, Tyrkiet,

Thailand, Grønland, Færøerne, Australien, New Zealand – beregnes
og takseres pr. påbegyndt 1 GB (ugepakke). Datapakken (ugepakken) har en
gyldighedsperiode på en uge (7 gange 24 timer) fra datapakken tages i brug,
og ubrugt data overføres ikke.
En aftale om modulet Weekly 500 MB travel+ indebærer, at kundens forbrug af mobildata i udlandet (dataroaming) i 13 lande – USA, Canada,

Tyrkiet, Thailand, Grønland, Færøerne, Australien, New Zealand,
Japan, Kina, Hong Kong, Malaysia, Singapore – beregnes og takseres
pr. påbegyndt 500 MB (ugepakke). Datapakken (ugepakken) har en gyldighedsperiode på en uge (7 gange 24 timer) fra datapakken tages i brug, og
ubrugt data overføres ikke. I perioden 1. juni 2018 til 31. januar 2019 kan
’Weekly 500 MB travel+’-datapakken endvidere bruges i Rusland, Kasakhstan
og Indien.
Kunden har endvidere adgang til at tilkøbe yderligere datapakker af samme
størrelse og med samme gyldighedsperiode, jf. pkt. 2.
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En aftale om Weekly travel kan kun indgås af erhvervskunder, jf. pkt. 2.A i
TDC’s Generelle Vilkår.
Oplysning om de til enhver tid gældende priser for Weekly travel, og om mulighederne for at kombinere en aftale om Weekly travel med TDC's øvrige produkter og rabataftaler, kan fås ved henvendelse til TDC.

2. Tilvalg af yderligere datapakker (top-op), taksering, gyldighed mv.
Den første datapakke, som tages i brug hver kalendermåned takseres automatisk, jf. pkt. 1.
Når kunden har forbrugt én datapakke, eller når en datapakkes gyldighedsperiode udløber, jf. pkt. 1, spærres kundens forbindelse automatisk for yderligere forbrug af dataroaming i de omfattede lande den pågældende kalendermåned – medmindre kunden via sms aktivt tilkøber yderligere datapakker
(top-op). Hvis kunden tilkøber yderligere datapakker (top-op) takseres kundens forbrug af mobildata i de omfattede lande pr. påbegyndt datapakke, som
kunden aktivt tilvælger. Prisen pr. datapakke fremgår af TDC’s prisliste
TDC sender en meddelelse pr. sms, hver gang kunden påbegynder forbrug af
en datapakke. TDC sender endvidere en meddelelse pr. sms, når kunden har
brugt 80 % af en datapakke, samt når datapakken er brugt op. TDC kan ikke
drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af de nævnte
meddelelser.
Ved indgåelse af aftale om Weekly travel, erstattes forbrugsloftet for dataroaming nævnt i pkt. 6.A i Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester (450
kr. inkl. moms/360 kr. ekskl. moms pr. kalendermåned), af et forbrugsloft
svarende til prisen for en datapakke – dog kun for så vidt angår kundens forbrug af dataroaming i de lande, som aftalen om Weekly travel omfatter. Forbrugsloftet (prisen pr. datapakke) fremgår af TDC’s prisliste.
Weekly travel omfatter kun forbrug i de omfattede lande, jf. pkt. 1. I øvrige
lande har kunden adgang til forbrug af mobildata til listepris (’TDC Erhverv Udland’ priser), og der takseres særskilt herfor.
Weekly travel omfatter ikke forbrug via maritime teleoperatører (på skibe), og
der takseres særskilt herfor.
Kunden kan til enhver tid fravælge Weekly travel, hvorefter kundens forbrug af
data i udlandet beregnes og takseres til listepris (’TDC Erhverv Udland’ priser).
I øvrigt gælder pkt. 6.A. i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

