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1. Tillægsaftalen
For aftaler om Guard og Freedome gælder følgende vilkår i tillæg Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester og Generelle Vilkår for levering og drift af
TDC’s tjenester (herefter TDC’s Generelle Vilkår). Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud.
En aftale om Guard eller Freedome giver kunden adgang til visse sikkerhedsfunktioner, jf. nedenfor. Brug af sikkerhedsfunktionerne i Guard og Freedome
forudsætter, at brugeren anvender en smartphone/tablet med Android-styresystem eller en iPhone/iPad med iOS-styresystem.
Kunder, som abonnerer på visse adgangsgivende mobilabonnementer, har automatisk adgang til Guard og/eller Freedome uden yderligere betaling. Kunden
kan ved henvendelse til TDC få oplyst, hvilke abonnementsformer, der giver
adgang til brug af Guard og/eller Freedome. Hvis kunden abonnerer på et adgangsgivende abonnement fremgår det af tillægsvilkårene for det adgangsgivende abonnement, at kunden har adgang til Guard og/eller Freedome. Hvis
kunden har adgang til Guard og/eller Freedome, kan kunden fravælge Guard
og/eller Freedome og dermed opnå en reduktion i abonnementsafgiften.
Kunder, som abonnerer på visse bestemte mobilabonnementer hos TDC, kan
mod betaling indgå aftale om tilkøb af Guard og/eller Freedome. Oplysning
om, hvilke abonnementsformer, der giver adgang til tilkøb af Guard og/eller
Freedome, og oplysning om de til enhver tid gældende priser for Guard og/eller Freedome kan fås ved henvendelse til TDC. Hvis kunden tilkøber Guard
og/eller Freedome modtager kunden ordrebekræftelse herom.
En aftale om Guard giver kunden adgang til følgende sikkerhedsfunktioner via
download og brug af Guard App, jf. pkt. 2:
•

Antivirus (Virusbeskyttelse for Android)

•

Find telefonen hvis den bortkommer

•

Browserbeskyttelse

•

Forældrekontrol på mobiltelefonen

Antivirus scanner og beskytter kundens smartphone/tablet med Android-styresystem mod en række virus. Antivirus-funktionen i Guard understøttes ikke
af iOS-styresystemet til iPhone og iPad.
Find telefonen hvis den bortkommer giver blandt andet kunden mulighed
for geografisk sporing af telefonen i forbindelse med bortkomst.
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Browserbeskyttelse forhindrer brug af visse websteder med skadeligt indhold. Browserbeskyttelse forudsætter, at kunden anvender browseren ’Safebrowser’. Ved brug af andre browsere end Safebrowser, ydes ikke browserbeskyttelse.
Forældrekontrol på mobiltelefonen giver kunden mulighed for at blokere
adgang til udvalgte websider med indhold, som ikke er egnet for børn.

En aftale om Freedome giver kunden adgang til følgende sikkerhedsfunktioner via download og brug af Freedome App, jf. pkt. 2:
•

WiFi-sikkerhed via VPN-tunnel

•

Privat og beskyttet

WiFi-sikkerhed via VPN tunnel beskytter mobiltelefonen ved at kryptere
datatrafikken når mobiltelefonen benytter WiFi-forbindelser, herunder offentlige hotspots, som kan være sårbare.
Privat og beskyttet skjuler og beskytter kundens IP-adresse for de hjemmesider, som besøges.
Ved brug af Guard og Freedome via mobildatatjenester og ved brug i udlandet,
skal kunden være opmærksom på, at forbrug af datatrafik i forbindelse med
brug af Guard-app’en og de tilknyttede sikkerhedsfunktioner beregnes og takseres som normalt, herunder tæller ned i kundens eventuelle datapakke. Forbruget af datatrafik er dog minimalt.
Oplysning om de til enhver tid gældende priser for Guard og Freedome kan fås
ved henvendelse til TDC Erhverv.

2. Software og Licensaftale
Ved indgåelse af aftale om Guard eller Freedome videregiver TDC kundens
mobiltelefonnummer til TDC’s samarbejdspartner (licenshaver), som herefter
via sms inviterer brugeren af abonnementet til via en onlineportal at benytte
sikkerhedsfunktionerne på op til 5 enheder.
Brug af sikkerhedsfunktionerne kræver, at der downloades og installeres et
program (software i form af applikation (App)) på kundens mobilterminal. Den
downloadede software er kun til brug for kundens mobilabonnement hos TDC.
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 ter-
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minal foretager login til sikkerhedsfunktionerne. Kunden indgår således et direkte aftaleforhold med licenshaver, som TDC alene formidler 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 licensvilkår. 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 forpligte kunden og
for, at de pågældende licensvilkår overholdes og efterleves af kunden.

3. TDC’s erstatningsansvar
Kunden har med de begrænsninger, der er anført nedenfor, ret til erstatning i
henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger og undladelser forårsaget af TDC eller nogen, som TDC har ansvaret for.
Kunden gøres opmærksom på, at kunden til trods for installationen af Guard
eller Freedome ved at færdes på Internettet, ved at downloade materiale fra
internettet, eller ved åbning af programmer modtaget pr. e-mail, løber en risiko for at kompromittere sikkerheden på det anvendte udstyr, og løber en risiko for at inficere sin hardware og software med virus eller lignende. TDC har
ikke indflydelse på disse forhold og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab opstået som følge heraf, jf. pkt. 15.C i Generelle Vilkår for levering
og drift af TDC’s tjenester.
TDC er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af tab af personlige data og installeret software og
lignende, samt tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data
og/eller systemer.

4. Opsigelse
Hvis kunden opsiger abonnementsaftalen om det adgangsgivende abonnement,
ophører kundens adgang til brug af Guard og/eller Freedome også ved udløbet
af opsigelsesperioden for abonnementsaftalen.

