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1. Tillægsaftalen
For aftaler om abonnementsformen TDC Work gælder følgende vilkår i tillæg til
abonnementsvilkår for TDC Bredbånd. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for TDC Work forud.
En aftale om TDC Work kan indgås i tillæg til en aftale om abonnement på
følgende teletjenester eller pakker af teletjenester (herefter pakkeproduktet):
•

Visse former for abonnement på Bredbånd, DSL

•

Visse varianter af TDC’s pakkeprodukter med samlet levering af telefoni og
bredbånd (DSL)

•

Visse varianter af YouSee’s pakkeprodukter med samlet levering af telefoni
og tv og bredbånd (DSL)

En aftale om TDC Work omfatter følgende:
•

Mulighed for tilkøb af sikker forbindelse (MPLS) til kundens eventuelle private datanetværk

•

DHCP-tildelt fast ip-adresse

•

Router, herunder mulighed for trådløs router

•

Sikkerhedspakke med antivirus og antispyware

•

Abonnementerne, som indgår i kundens pakkeprodukt, samt routeren,
som indgår i aftalen om TDC Work, inkluderer automatisk en aftale om udvidet fejletningsservice i form af ’Fejlretning Hverdage 8-16’, jf. særskilte
tillægsvilkår herfor. I øvrigt gælder I øvrigt gælder pkt. 15.A i Generelle
Vilkår for levering og drift af TDC’s tjenester.

•

Support og hotline

Det nærmere indhold af aftalen om TDC Work er beskrevet i produktbladet
herfor og fremgår endvidere af TDC’s ordrebekræftelse til kunden.
Oplysning om de til enhver tid gældende priser for TDC Work kan fås ved henvendelse til TDC.
Oplysning om hvilke varianter af ovennævnte bredbånds-produkter og pakkeprodukter, der giver adgang til at indgå aftale om TDC Work, og oplysning om
hvilke produkter, TDC Work ikke kan kombineres med, kan fås ved henvendelse til TDC.

TDC A/S, København, CVR 40 07 52 91

2

2. YouSee Musik
YouSee Musik kan være inkluderet i abonnementet på TDC Work i alle hastighedsvarianter, hvis kunden er privatkunde eller hvis der mellem kunden og
den registrerede bruger eksisterer et vedvarende ansættelsesforhold (hjemmearbejdsplads), jf. pkt. 2.A i Generelle Vilkår for levering og drift af TDC’s
tjenester. Det er en forudsætning for den registrerede brugers adgang til YouSee Musik, at kunden til den registrerede bruger har udleveret adgangsoplysninger til brug for Login til YouSee Musik.
YouSee Musik må kun anvendes til privatkundens eller den registrerede brugers eget private brug.
Kunden skal være opmærksom på, at der kan være særlige moms- og skatteregler i relation til brug af YouSee Musik.
I øvrigt gælder pkt. 6.B i Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd samt særskilte
Tillægsvilkår for YouSee Musik.

