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1.Tillægsaftalen
For aftaler om Flexdata Team gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for Flexdata Team forud.
Flexdata Team er dataabonnement, der kan tilkøbes i tillæg til følgende abonnementer på TDC's mobiltjenester:
•

MobilFlex

•

MobilFlex Connect (Plus)

•

MobilFlex Data

•

MobilFlex Let

En aftale om Flexdata Team indebærer mod betaling af den månedlige abonnementsafgift bl.a. følgende:
•

Fast pris for abonnement og forbrug af TDC’s mobildatatjenester i
Danmark, dog kun op til forbrugsgrænsen (datapakke), jf. pkt. 2.

•

Adgang til at benytte TDC’s mobildatatjenester (GPRS, HSDPA m.fl.),
jf. pkt. 6 i abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester.

•

Takseringsintervallet er 50 kbyte.

•

Afregning af mobildataforbrug pr. kunde/virksomhed (i stedet for pr.
bruger), jf. pkt. 3.

Oplysning om de til enhver tid gældende priser for Flexdata Team og om mulighederne for at kombinere Flexdata Team med TDC’s øvrige abonnementsformer mv. kan fås ved henvendelse til TDC.

2. Datapakke
En aftale om TDC Flexdata Team giver kunden adgang til at forbruge en vis
mængde mobildata i Danmark uden betaling af forbrugstakst (inkluderet datapakke). Størrelsen af datapakken og prisen fremgår af ordrebekræftelsen.
Datapakken kan også bruges i udlandet inden for EU samt Norge, Island,
Schweiz og Lichtenstein (herefter tilsammen benævnt ”EU”). TDC er dog berettiget til at opkræve en særlig forbrugstakst (EU-tillæg) for den del af kundens forbrug af mobildata i EU, der overstiger den grænse for rimeligt datafor-
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brug i EU, som fremgår af prislisten (fair-use-grænse). I øvrigt gælder Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester pkt. 3.B og 3.C.
Ved opgørelsen af kundens forbrug af datapakken, beregnes forbruget af mobildata pr. påbegyndt 50 kilobyte pr. dataopkobling. Ved opkrævning af EUtillæg, beregnes og takseret forbruget af mobildata i EU dog pr. kilobyte, jf.
Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester pkt. 6.
Eventuelt overskydende (ubrugte) MB overføres ikke til den efterfølgende måned.
Forbrug ud over den inkluderede datapakke takseres pr. MB med den i TDC’s
prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris for Flexdata Team.
Følgende forbrug er ikke omfattet af aftalen om TDC Mobilt Bredbånd og takseres særskilt:
•

Forbrug i udlandet uden for EU (roaming uden for EU), jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

•

Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe).

I øvrigt gælder pkt. 6 i Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester.

3. Afregning
Abonnementsformen Flexdata Team indebærer, at det mobile dataforbrug
afregnes samlet på kunde/virksomhedsniveau og giver således kunden en
samlet taksering for virksomhedens mobildataforbrug.

