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1. Tillægsaftalen 

For aftaler om abonnementsformen MobilFlex Let gælder følgende vilkår i til-

læg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester og TDC’s Generelle Vilkår. 
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Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for MobilFlex Let 

forud. 

 

Et abonnement på MobilFlex Let indebærer følgende: 

 

• Særlige vilkår om minimumsforbrug og samleregning, jf. pkt. 2 og 3. 

• Mulighed for brug af TDC's mobildatatjenester, jf. pkt. 2 og pkt. 6 i 

abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester, med downloadhastighed 

på maksimalt 6 Mbit/s ved udendørs brug. 

• Mulighed for tilvalg af Flexdata Large Flexdata Premium eller Flexdata 

Max: Fast pris for data, jf. pkt. 4. 

• Mulighed for tilvalg af Flexdata Fri: Frit data forbrug med forbrugs-

grænse, jf. pkt. 5. 

• Mulighed for tilvalg af TDC Erhverv 4G Mobil (øget hastighed), jf. pkt. 

6. 

• Mulighed for tilvalg af FlexSms: Fast pris for 3000 sms, jf. pkt. 7. 

 

Oplysning om de til enhver tid værende priser for MobilFlex Let, og om mulig-

hederne for at kombinere en aftale om Mobil Flex med TDC’s øvrige produkter 

og rabataftaler, kan fås ved henvendelse til TDC. 

 
 
2. Minimumsforbrug 

TDC opkræver forbrugsafgifter for kundens forbrug af mobiltjenesten. For hver 

måned opgøres kundens faktiske forbrug. 

 

TDC opkræver en fast minimumsafgift for forbrug pr. måned (minimumsbelø-

bet), uanset om kundens faktiske forbrug den pågældende måned er lavere 

end minimumsbeløbet.  

 

De registrerede forbrugsafgifter for den pågældende måned modregnes i det 

opkrævede minimumsbeløb. 

 

Forbrugsafgifter og minimumsbeløbet fremgår af prislisten.  

 

Opkrævning af forbrugsafgifter og minimumsbeløb sker bagud. 

 

 

3. Samlet regning  

Kunden kan få én samlet regning for op til 10 forskellige MobilFlex Let abonne-

menter. 

 

 

4. Flexdata Large, Flexdata Premium og Flexdata Max (fast pris for 

data) 
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Kunden kan mod betaling tilvælge Flexdata Large, Flexdata Premium eller 

Flexdata Max, som giver kunden mulighed for at forbruge henholdsvis 100 

MB, 2 GB eller 12 GB på TDC’s mobildatatjenester pr. måned uden op-

krævning af forbrugstakst.  

 
Kunden har adgang til at benytte TDC’s mobildatatjenester med download-ha-
stighed på maksimalt 6 Mbit/s ved udendørs brug, jf. pkt. 1.  
 
Ved opgørelsen af kundens forbrug af den aftalte datamængde beregnes for-
bruget pr. påbegyndt 50 kilobyte pr. dataopkobling. 
 

Ubrugte Mbyte/GB overføres ikke til den efterfølgende måned.  

 

Den aftalte datamængde kan ikke bruges i udlandet (dataroaming), jf. Abon-

nementsvilkår for TDC’s mobiltjenester pkt. 3, og der takseres særskilt herfor.  

 

Dataforbrug ud over nævnte forbrugsgrænser takseres i henhold til prisli-

sten.  

 

 

5. Flexdata Fri (frit dataforbrug med forbrugsgrænse) 

Kunden kan mod betaling tilvælge Flexdata Fri, som giver kunden adgang til at 

bruge TDC’s mobildatatjenester i Danmark uden betaling af forbrugstakst (frit 

forbrug).  

 

Flexdata Fri inkluderer dog maksimalt 10 GB pr. måned. Overskrides denne 

grænse, takseres forbruget ikke, men TDC vil rette henvendelse til kunden. 

Hvis kunden herefter fortsat overskrider grænsen på 10 GB pr. måned, forbe-

holder TDC sig ret til at begrænse, afbryde eller opsige abonnementet uden 

yderligere varsel.  

 
Kunden har adgang til at benytte TDC’s mobildatatjenester med download-ha-
stighed på maksimalt 6 Mbit/s ved udendørs brug, jf. pkt. 1.  
 

 Flexdata Fri omfatter ikke forbrug i udlandet (dataroaming)), jf. Abonne-

mentsvilkår for TDC’s mobiltjenester pkt. 3, og der takseres særskilt herfor.   

 

Flexdata Fri er personligt og må ikke anvendes til formidling af trafik for andre 

end den registrerede kunde eller bruger.  

 

 

6. TDC Erhverv 4G Mobil (øget hastighed) 

Kunden kan mod betaling tilvælge TDC Erhverv 4G Mobil, som giver kunden 

adgang til at benytte TDC's mobildatatjenester i Danmark med fuld adgang til 

4G datahastigheder i områder med 4G-dækning, det vil sige en forventet 
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hastighed på mellem 17 og 71 Mbit/s (download) og mellem 5 og 43 Mbit/s 

(upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt. 

 

Hastigheden afhænger i øvrigt af afstanden til mast, antal samtidige brugere 

af masten samt kvaliteten af terminaludstyrets antenne. 

 

I øvrigt gælder pkt. 2 i Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester. 

 

 

7. TDC FlexSms (fast pris for 3000 sms) 

Kunden kan mod betaling tilvælge FlexSms, som giver kunden adgang til – 

uden betaling af forbrugstakst – at sende op til 3000 sms-beskeder pr. må-

ned i Danmark til danske mobilnumre.  

 

Ubrugte sms-beskeder overføres ikke til den efterfølgende måned. 

 

FlexSms omfatter ikke indholdstakserede sms og sms-beskeder afsendt 

fra udlandet (roaming). Indholdstakserede sms, sms-beskeder afsendt fra 

udlandet (roaming) og sms-beskeder ud over den månedlige grænse tak-

seres til normal forbrugstakst.   

 

De inkluderede sms-beskeder må bruges til normalt forbrug. Beskederne 

må ikke være maskinelt afsendte, sendes som en serie af identiske sms 

beskeder til samme modtager eller modtagere, eller bruges kommercielt, 

herunder til markedsføring.  

   

 


