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1. Tillægsaftalen
For aftale om en af ovennævnte abonnementsform gælder følgende vilkår i
tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. Ved modstrid mellem
vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud.
Indholdet af ovennævnte abonnementsform er beskrevet i produktbladet.
Abonnementsformen indebærer bl.a. følgende:
•

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler)

•

Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A

•

Adgang til at sende og modtage sms og mms

•

Adgang til at købe indholdstakserede tjenester via sms mv., jf. pkt.
5.F i Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester

•

Adgang til at benytte TDC’s mobildatatjenester med fuld adgang til 4G
datahastigheder i områder med 4G-dækning, jf. pkt. 1, 2 og pkt. 6 i
Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester.

•

Intervaltaksering for forbrug af mobildata, jf. pkt. 3.B

•

Telefonsvarer (voicemail)

•

Vis Nummer (se hvem der ringer)

•

Viderestilling (få opkald viderestillet til et andet nummer)

•

Mulighed for at ringe til udlandet

•

Mulighed for at ringe i udlandet (roaming), jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester

Oplysning om de til enhver tid værende priser og om mulighederne for at
kombinere abonnementet med TDC’s øvrige produkter og rabataftaler, kan
fås ved henvendelse til TDC.
Ved forbrug af TDC’s mobiltjenester (for at foretage opkald, for at sende sms,
for at benytte mobildata mv.) opkræves forbrugstakster, jf. pkt. 11 i TDC’s
Generelle Vilkår.
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2. Aftalens parter
Aftale om TDC’s standardabonnementer på TDC’s mobiltjenester til erhvervskunder kan kun indgås af erhvervskunder. Kunden skal ved aftaleindgåelsen
oplyse CVR-nummer, jf. pkt. 2.A i TDC’s Generelle Vilkår.

3. Taksering
3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)
Kundens forbrug af samtaler i Danmark og fra Danmark til udlandet beregnes
og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Opkald til 118 og til
numre, der begynder med 90, beregnes og takseres dog pr. påbegyndt sekund.
I øvrigt gælder pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester.

3.B. Taksering af mobildataforbrug (intervaltaksering)
Kundens forbrug af mobildata i Danmark beregnes og takseres pr. påbegyndt
10 kilobyte pr. dataopkobling.
I øvrigt gælder pkt. 6.A i Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester.

4. TDC Hotspot
Kunden kan uden ekstra betaling tilvælge modulet TDC Hotspot.
Hvis aftalen omfatter modulet TDC Hotspot, har kunden adgang til – uden betaling af forbrugstakst – at bruge internetadgang via TDC’s WIFI-tjeneste
(TDC Hotspot) i Danmark, jf. særskilte vilkår herfor (Abonnementsvilkår for
internetadgang via WIFI hos TDC med Tillægsvilkår for Trådløst Bredbånd).
TDC Hotspot omfatter ikke forbrug i udlandet (roaming). Forbrug af Trådløst
Bredbånd i udlandet faktureres efter de gældende forbrugstakster herfor.

5. Saldokontrol (Saldomaks)
Hvis kunden har oprettet Saldomaks, så abonnementet spærres, når det aftalte forbrugsloft er nået, vil spærringen omfatte enhver form for forbrug, herunder forbrug som ikke takseres.

